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Câmara de Pinda abre CEI para
apurar R$ 6 milhões para escolas
Comissão Especial de Inquérito deve investigar licitação realizada neste ano para recuperação de prédio
da secretaria de Educação; gestão garante que trâmites seguem a regularidade de contratação pública
Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba abriu, na última segunda-feira (31), uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito) para
apurar a licitação para reforma
de escolas da rede municipal.
O trabalho, que tem investimento de R$ 6 milhões, foca
unidades e foi questionado
por vereadores de oposição,
que destacam que os prédios
já foram reformados há cerca
de três anos.
De acordo com o pedido, a
comissão vai apurar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
elétrica, hidráulica e consertos
gerais para escolas e unidades
administrativas da secretaria
de Educação. O requerimento
que permitiu a abertura do
processo foi apresentado pelo
vereador Francisco Norberto
Silva, o Norbertinho (PP), e
contou com o apoio de Gilson
Nagrin (PP), Herivelto Vela
(PT), Carlos Eduardo de Moura,
o Magrão (PL), Felipe Guimarães (Podemos) e Rogério
Ramos (Podemos). A presidência da comissão ficou com
Norbertinho. Além dele, Felipe
Guimarães e Renato Cebola
(PV) integram a comissão.
Em discurso na tribuna,
Norbertinho relembrou o
escândalo com a Verdurama
(denúncias de irregularidades
no serviço de fornecimento de
merenda escolar entre 2006
e 2010, quando o Ministé-
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rio Público Federal solicitou
à Justiça a condenação do
ex-prefeito João Ribeiro por
crime de responsabilidade, em
superfaturamento de R$ 3,29
milhões). “Não temos o que temer, não temos com o que nos
preocupar... nos acovardar. Eu
sei que tem aqui vereador que
recebe pressão para que não
ocorra essas investigações. O
que nós não podemos é virar as
costas e deixar, ainda mais com
o histórico que temos em Pindamonhangaba... deixar que
possíveis fraudes de licitação
ocorram, principalmente com
dinheiro de criança”, ressaltou
o presidente da comissão.
Para o prefeito Isael Domingues, a investigação tem
motivação política. “É um
disparate... o vereador querer
governar”. Ao Jornal Atos, o
prefeito enfatizou que houve
a reforma nas escolas assim
que assumiu a Prefeitura, em
2017, quando dois telhados de
escolas caíram (as unidades Pe.
Zezinho e Ayrton Senna), mas
alguns prédios não estavam no
escopo do projeto e não foram
atendidos. “Esses reparos de
manutenção têm que ser feitos
paulatinamente, dia após dia
(...). A estrutura fica defasada,
então tem que ter! (...) Quando
se fala em reforma, você solta
uma ordem de serviço porque
identificou que precisa ser
feito. Como que vou dar R$ 6
milhões para uma empresa?
Isso tem que ser uma pessoa
mentecapta, absurda e rasa
para pensar dessa forma”, destacou Domingues. “Eu que sou

Isael, que encara abertura de CEI; para prefeito, investigações são importantes, mas hoje politizadas

Semana em Guaratinguetá começa
com novo reajuste de 12% no TUG

um ‘camarada’ que tudo faço
com doação, que usa o poder
dos servidores para fazer o
voluntariado, que conseguimos
as coisas com inteligência,
como a reforma do centro
urbano, sem recursos públicos. Se precisasse gastar R$ 6
milhões para dar segurança
às nossas crianças, eu gastaria
até R$ 50 milhões. Dentro da
legalidade, não tem problema
nenhum”.
O chefe do Executivo frisou
que são mais de duzentas unidades escolares em Pindamonhangaba, e que a administração não conta com estrutura
para manter as reformas nos
prédios, como necessário.
“Não temos a estrutura, quem
faça. Essa licitação transcorreu
porque precisa acontecer, mas
houve essa intervenção de
alguns vereadores, a pedido
de não sei quem (sic). Então
tudo isso está na mira para
entendermos o que está acontecendo. Mas já que abriu CEI,
que vá até o final”.
Manifestação – Uma manifestação contra a retomada das
aulas está programada para
acontecer na próxima segunda-feira (7), às 14h, com saída
da Câmara de Vereadores. O
principal pedido dos manifestantes é pela imunização de
todos os profissionais da rede
municipal de Educação para
uma retomada segura das
aulas presenciais. O Município,
junto ao Comitê de Enfrentamento a Covid, analisa a possibilidade de retorno às salas
de aula nos próximos meses.
Foto: Arquivo Atos

Com mudança, passagem fica R$ 0,50 mais cara; aumento atende empresa
Lucas Barbosa
Guaratinguetá

Para o descontentamento
dos usuários do transporte
público de Guaratinguetá, a
Prefeitura anunciou que o
valor da passagem sofrerá
um reajuste de 12% a partir
da próxima segunda-feira
(7). O Executivo alega que
um dos fatores que motivou
a medida foi a redução do
fluxo de passageiros durante a pandemia da Covid-19.
Publicado no site oficial
da Prefeitura de Guaratinguetá na última quarta-feira
(2), o comunicado aponta

que o custo da tarifa do
ônibus ficará cinquenta centavos mais caro, saltando de
R$4,10 para R$ 4,60. O reajuste mais recente ocorreu
em 2 de outubro de 2019,
quando o valor passou de
R$ 3,60 para R$ 4,10, num
aumento de 13%.
Segundo a atual gestão
municipal, comandada pelo
prefeito, Marcus Soliva
(PSC), a mudança é necessária já que “durante todo este
período sem reajuste, além
da pandemia que afetou
diretamente o serviço com
a redução do número de
passageiros, houve aumento
significativo no combustível

e insumos (trecho do comunicado)”.
O Executivo ressaltou ainda que foram realizados, recentemente, investimentos
para melhorar a qualidade
do transporte público na
cidade, como a aquisição de
novos ônibus e a instalação
de cem abrigos para os passageiros nos pontos.
Vencedora de um processo licitatório em 2019,
a Rodoviário Oceano Ltda,
empresa do mesmo grupo

da Rodoviário e Turismo
São José, possui o contrato
de concessão do transporte
coletivo até 2034.
O anúncio do reajuste
da tarifa foi criticado por
moradores na internet. Em
postagens e comentários
no principal grupo de discussão de Guaratinguetá
na rede social Facebook, a
maioria dos internautas reclamou que o aumento não
condiz com a qualidade do
serviço oferecido.

Embarque em ônibus do TUG, no Centro; Prefeitura anuncia reajuste
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editorial
O prumo do respeito
Em tempos de apostasia da ética e
da moral, o prumo do respeito se mostra
o norte inicial para o restabelecimento
da democracia no país.
Nos últimos tempos, não é incomum
assistirmos ao bombardeiro pessoal e
ataques morais de todos aqueles que
abusam da liberdade de expressão para
aniquilar o adversário. A cultura do cancelamento cada vez mais recorrente nas
redes sociais, também tem sido visível
em muitos influenciadores e veículos
de imprensa.
A polarização partidária, assim
como a crítica e liberdade de expressão,
sempre foram o alicerce da democracia,

já estivemos por diversas vezes na
mira insana de personalidades políticas
que fizeram da tribuna uma trincheira
de ataques pessoais e caluniosos, por
despeito e perseguição por aquilo que
denunciamos, bem sabemos o preço
da voz.
E seguimos estarrecidos ao saber
que muitas dessas pessoas, que têm o
costume de atacar a imprensa e vários
outros cidadãos da cidade que ousaram
questionar seu “poder” ou “denunciar”
suas atitudes, ainda permanecem em
cargos e posições públicas na cidade.
Voltando o foco para o que acontece
no Estado e em Brasília, não vemos

Depois de confirmação de
contaminações pela Covid,
funcionários da Educação
fazem paralisação em Pinda
Ação, em frente à sede da secretaria, foca preocupação e
cobrança por novos cuidados após equipe testar positivo
Foto: Bruna Silva

"Afinal RESPEITO e DECORO não são
qualidades e sim obrigação do homem,
notadamente daqueles que ocupam
função pública..."
entretanto, não são princípios absolutos,
já que não podem ferir a dignidade da
pessoa humana, inclusive no que tange a sua moral. Tais princípios, aliás,
estão presentes em todos os países que
primam pela verdadeira democracia.
Mas no Brasil, mergulhado na crise,
o que sempre foi temerário se tornou
um caos. A cidadania cedeu a vez à
perseguição e ataque pessoal. O respeito
foi soterrado pela necessidade de atacar,
e discursos de ódio são cada vez mais
recorrentes até pelas pessoas que tem
um nível de estudo avançado.
É lamentável que a corja de raposas
permaneça no comando dos Poderes
do país, e demonstram em seus atos
claramente a defesa de seus interesses
pessoais. Não discutem ou buscam o
melhor para a nação, não investigam
pelas razões certas, mas manifestam em
seus discursos o ataque pessoal visando
o aniquilamento do outro.
E para a corja que está instalada com
toda a sua quadrilha há anos, a rivalidade e ataques pessoais é melhor do que
investigar verdades, porque o cenário de
guerra é ideal para manter-se no poder.
Quem tem razão, usa argumentos e
não ofensas. E não nos manifestamos
aqui para defender A ou B, mas pela
necessidade de trazer a reflexão da
retomada dos caminhos democráticos
com democracia real.
Seria necessário que cada brasileiro
se prestasse a assistir ao menos um
plenário da Câmara de Vereadores,
Assembleia Legislativa do seu Estado
e as sessões do Congresso; e com isso
verificasse a postura de cada um dos
políticos que estão atuando.
No nosso caso, em particular, que

respeito ou argumentos, mas ataques
pessoais, na violação de ética e decoro,
e isso prejudica a verdade que deveria
prevalecer.
O cidadão comum não sabe em
quem acreditar, vê argumentos e posições políticas. Por outro lado, até
mesmo pelo o que recebe da imprensa
nacional, tem motivos para desconfiar. E
com isso tem no Whatsapp e Facebook
uma fonte de informação quase sempre
manipulada por militâncias políticas.
Como brasileiros precisamos despertar e não ficar adormecidos no berço
que não tem mais nada de esplêndido,
não se trata de conclamar a revolta ou
incitar ainda mais polarização. Estamos
nos aproximando de novas eleições,
e a crise financeira, sanitária e social
tende a alimentar a fogueira da disputa
eleitoral; o eleitor precisa conhecer
e avaliar a postura do seu candidato.
Afinal RESPEITO e DECORO não são
qualidades e sim obrigações do homem,
notadamente daqueles que ocupam
função pública, independente de sua
posição e opinião particular.
Ter cuidado com a fonte de informação, afinal a boa informação não é
aquela que agrada os ouvidos, mas a
que está pautada em fatos reais. Devemos com isso filtrar as interpretações
ideológicas pessoais das notícias, buscar mais de uma fonte de informação,
veículos sérios.
Enfim, repetimos aqui que não
precisamos de heróis particulares, mas
de representantes sérios que trabalhem
pelo interesse público, candidatos que
saibam que sua postura como pessoa
também é avaliada, assim como seus
antecedentes.

Sede da secretaria de Educação de Pinfamonhangaba, alvo de protestos após novas contaminações pelo novo coronavírus
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após confirmação de ao menos
cinco casos na sede da secretaria
de Educação de Pindamonhangaba,
um grupo de funcionários fizeram
uma paralisação, na manhã da
última quarta-feira (2). De acordo
com o Município, o movimento foi
breve e o espaço passou por uma
desinfecção.
Profissionais que atuam na pasta
relataram que naquela manhã houve o receio de entrar na unidade
devido a uma possível contaminação em massa.
No início da semana, a secretária
Luciana Ferreira postou em uma
rede social a confirmação dos casos

Ubatuba reúne propostas populares
para implantação de Plano Plurianual
Thamiris Silva
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba iniciou uma
série de diálogos com a população
por meio do PPA (Plano Plurianual).
A ideia é reunir propostas e pedidos
para a elaboração de diretrizes municipais com foco nos quatro próximos
anos. Os projetos devem ser enviados
até o dia 30 de junho para a avaliação
das secretarias referentes aos temas
abordados.
O PPA é uma ferramenta que viabiliza e facilita à gestão municipal
entender e solucionar os problemas
da cidade, com a participação direta
dos moradores, sem a necessidade
identificação.

As áreas que devem receber sugestões da comunidade são educação,
saúde e turismo. Os interessados
em mandar propostas devem enviar
suas reivindicações com no máximo
trezentos caracteres com espaço, após
responder um formulário disponível
no site da Prefeitura, ubatuba.sp.gov.
br. A promessa é que o uso da ferramenta seja democrático na resolução
de problemas cotidianos.
Contato direto – O trabalho para
atender as necessidades de quem
mora em Ubatuba foca também
comunidades mais distantes, como
quilombos e aldeias indígenas. A
secretaria de Assistência Social está
realizando reuniões com o objetivo
de reduzir demandas e apresentar

programas e serviços. A secretaria
encontrou com o grupo indigena
Guarani Mbya, no último dia 25, na
aldeia Boa Vista, no bairro Prumirim.
A equipe recebeu relatos sobre o
aumento na dificuldade de manter a
economia da aldeia. O cacique Marcos
Tupã solicitou melhorias para as 63
famílias que vivem na comunidade.
Na última segunda-feira (31), o atendimento chegou à Fazenda Picinguaba
e à aldeia Itamambuca, para tratar
sobre o setor de trabalho e renda. A
aldeia da Picinguaba, que conta com
77 famílias, apresentou interesse em
programas como a economia solidária.
Os membros da Itamambuca, formada
por setenta famílias, reivindicaram a
construção de um centro comunitário.

da doença. “Espero encontrá-las e
encontrá-los bem, com saúde. Hoje,
escrevo a vocês, em minha rede social, para compartilhar que depois
de outras confirmações próximas
em minha família, também fiz o
teste do Covid-19 e o resultado
foi positivo. Mesmo com o início
da quarentena, não deixei de
trabalhar presencialmente, como
muitos, devido à necessidade de
permanecermos atendendo nossas
crianças e suas famílias. Agora,
porém, precisarei me afastar para
alguns dias de cuidado. Agradeço
desde já o carinho recebido e
a expressão do afeto de gente
querida e que fortalecem minha
recuperação”.
Ao Jornal Atos, a Prefeitura
afirmou que está tomando todas as

precauções sanitárias e higiênicas
na sede administrativa, e que no
mesmo dia a Vigilância Sanitária
realizou uma avaliação no prédio,
que é desinfectado diariamente,
tranquilizando os funcionários
sobre ações e medidas de prevenção. A previsão é que, durante este
fim semana, seja intensificado os
cuidados com a higienização do
prédio.
Outra medida tomada foi a testagem de todos os funcionários. A
orientação é que somente aqueles
que manifestarem sintomas devem
procurar uma unidade de saúde.
“Os demais servidores da Educação, inclusive aqueles que atuam
em unidades escolares, devem
trabalhar normalmente”, ressaltou
nota do Município.
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PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento: TOMADA DE PREÇO n°. 33/2020 - Proc. nº. 577/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento final da Tomada de Preços n°.
33/2020, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de
serviços de pavimentação com bloco de concreto sextavado em ruas do loteamento
Vila Rica: Rua Israel, Rua Egito, Rua França, parte da Rua Alemanha e parte da Rua
Dinamarca, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme
2021/2022
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico eMesa
demais
anexos.
A Comissão Permanente de Licitação após a realização de Sessão José
Extraordinária
para
Luiz de Faria Júnior
(Presidente)
julgamento de habilitação após diligência decide INABILITAR as licitantes
GARANT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e LEFON CONSTRUTORA E Wesley
PAVIMENTAÇÃO
Douglas Leal
EIRELI e HABILITAR a CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E(Vice-Presidente)
SANEAMENTO
EIRELI – EPP.
Ederson Marco Gonçalves
Fica marcado para o dia 10 de Junho de 2021, ás 09:30 horas, a sessão
pública para
(1º Secretário)
abertura de envelope proposta.
Vicente Campos
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados noAntonio
Prédio
da Prefeitura
(2º Secretário)
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, das
Vereadores:
09h00min às 17h00min.
Cleber Mateus Tomazi
de Oliveira

PREFEITURA DE LORENA
Fernando Cesar de
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Queiroz Motta
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal
Geraldo Rodrigues
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 164/2021-SUP;
Ferreira Neto
3434/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
José
Gonçalves
consiste na aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das piscinasCarlos
do Complexo
Courbassier
Aquático do Centro Social Urbano (CSU), para atender as necessidades da Secretaria
Marcos Rafael Gonçalves
Municipal de Esportes e Lazer.
Uchôas
CONTRATADA: HERMANO M PERRONI EPP
CNPJ Nº: 08.001.150/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 171/2021-SUP;
3167/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição de ventilador de parede para atender as necessidades da Secretaria
de Finanças.
CONTRATADA: CASA DO FIO DE LORENA LTDA
CNPJ Nº: 07.708.311/0001-11
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2021

Câmara Municipal de Piquete
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Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 –Tel: (12) 3156-1010
www.camarapiquete.sp.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pelo presente termo, torna público para conhecimento dos interessados,
o
Mesa 2021/2022
resultado do julgamento das propostas de que trata o Processo Administrativo
José Luiz de Faria Júnior
nº 009/2021 – Carta Convite nº 001/2021, que teve como objetivo
a Contratação
(Presidente)
de empresa para fornecimento de 120 (cento e vinte) Cestas Básicas, referente
ao período de um ano, sendo 10 (dez) cestas básicas ao mês, para
osDouglas
servidores
Wesley
Leal
(Vice-Presidente)
desta Casa de Leis, em conformidade com as especificações constantes
no edital
e seus anexos do certame. Foi em toda sua tramitação atendida à legislação
Ederson Marco Gonçalves
pertinente, conforme a Lei 8.666/93, art. 23, inciso II, alínea(1º“a”,
e suas
Secretário)
alterações. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo
Vicente Campos
licitatório Carta Convite nº 001/2021 e ADJUDICO ao Antonio
proponente:
LDM
(2º Secretário)
ATACADISTA MERCADORIA EIRELI-ME, CNPJ nº 28.471.542/0001-61, no valor
global de R$ 44.812,80 (quarenta e quatro mil e oitocentos e doze reais e oitenta
centavos), pelo período de 12 (doze) meses. Estando tudo em conformidade
Vereadores: com
a Ata de Sessão de Julgamento. Piquete/SP, 07 de junho de 2021. JOSÉ LUIZ DE
Cleber Mateus Tomazi
FARIA JÚNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Piquete.
de Oliveira

Fernando Cesar de
Queiroz Motta

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 17/2021 PROC. Nº 173/2021.
Geraldo Rodrigues
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão
Ferreira Neto
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de preços para
Gonçalves
contratação de serviços de hidrojato, autovacuo e vac-all com motorista eJosé
de Carlos
microfilmagem
Courbassier
e televisionamento de tubulação com operador, a realizar-se às 09h30min do dia 21 de
Marcos Rafael
Gonçalves
junho de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria
Municipal
de
Uchôas
Administração, Sala de Licitações, situados 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 LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 161/2021-SUP;
3003/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na contratação de serviços de revisão de bomba injetora e reparo geral.
CONTRATADA: MARQUES E MACHADO INJEÇÃO DIESEL LTDA ME
CNPJ Nº: 29.954.578/0001-69
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2021

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 –Tel: (12) 3156-1010
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DE HOMOLOGAÇÃO
ADJUDICAÇÃO
Extrato de TermoTERMO
de Rescisão
Amigável aoEContrato
n.º 003/2020, oriundo
do
Processo
de
Dispensa
de
Licitação
n.º
012/2020,
com o Instituto
Pelo presente termo, torna público para conhecimento dos interessados, o
Brasileiro
dejulgamento
Incentivo ao
Organizacional
EIRELI EPP
resultado do
dasDesenvolvimento
propostas de que trata
o Processo Administrativo
009/2021
– Carta Convite nº 001/2021,
queMunicipal
teve como de
objetivo
a Contratação
–nºCNPJ:
1.851.892/0001-98.
A Câmara
Piquete/SP
torna
de empresa
para fornecimento
de 120 (cento
e vinte)
Cestas Básicas,
público
o cancelamento
do Concurso
Público
nº. 001/2020
parareferente
o cargo
ao período de um ano, sendo 10 (dez) cestas básicas ao mês, para os servidores
de
Procurador
Jurídico.
desta
Casa de Leis,
em conformidade com as especificações constantes no edital
Piquete/SP,
07dodecertame.
junho deFoi2021.
e seus anexos
em toda sua tramitação atendida à legislação
pertinente, conforme aJosé
Lei 8.666/93,
art. 23,
inciso II, alínea “a”, e suas
Luiz de Faria
Júnior
alterações. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo
Presidente da Câmara de Piquete
licitatório Carta Convite nº 001/2021 e ADJUDICO ao proponente: LDM
ATACADISTA MERCADORIA EIRELI-ME, CNPJ nº 28.471.542/0001-61, no valor
global de R$ 44.812,80 (quarenta e quatro mil e oitocentos e doze reais e oitenta
PREFEITURA
DE Estando
LORENAtudo em conformidade com
centavos), pelo período de 12
(doze) meses.
EXTRATO
DE TERMO
a Ata de Sessão de Julgamento.
Piquete/SP,
07ADITIVO
de junho de 2021. JOSÉ LUIZ DE
TERMO
ADITIVOPresidente
Nº 03 - Contrato
178/20Municipal
– TP 21/20de– Piquete.
Processo 356/20
FARIA JÚNIOR,
da Câmara
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP
CNPJ Nº: 17.272.007/0001-65
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência e alteração quantitativa do Contrato n° 178/20, decorrente do Processo Licit. n°
356/20, TP n° 21/20, firmado em 08/10/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 02 (dois) meses, a partir de 08/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8666/93, e na cláusula
1.3 do contrato, ficam suprimidos aproximadamente 0,71% (setenta e um centésimos por
cento) do valor original do contrato, equivalentes a R$ 915,08 (novecentos e quinze reais
e oito centavos), destinados a reprogramação da obra.
CLÁUSULA QUARTA: A cláusula 5.1 do contrato n° 178/20 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“5.1 – O valor global para execução do objeto deste contrato é de R$ 147.615,06 (cento
e quarenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e seis centavos), daqui por diante
denominado “Valor Contratual”.
CLÁUSULA QUINTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente
ao Contrato Original.
CLÁUSULA SEXTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2021
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Cidades do Vale Histórico criam Comitê e
iniciam testagem em massa para a Covid-19
Dividida por sub-regiões, prefeituras da RMVale aguardam posicionamento do Governo do Estado
sobre autonomia para ações da saúde e economia durante a pandemia; ação é chefiada por Cruzeiro
Fotos: Arquivo Ato

Rafaela Lourenço
RMVale

Com uma possível terceira
onda de contaminações pelo
novo coronavírus no país, as
cidades do Vale Histórico criaram um Comitê de Contenção
Covid-19 para o enfrentamento
mais independente à doença.
As primeiras ações conjuntas
tiveram início nesta quarta-feira, dia 2, com a testagem em
massa dos moradores.
Após uma convocação do
Estado a todos os prefeitos
paulistas, Cruzeiro e os demais
municípios do Vale Histórico
constituíram o Comitê, composto por secretários municipais da Saúde e técnicos em
Vigilância Sanitária.
De acordo com a secretária
de Saúde de Cruzeiro, Imaculada Conceição, nesta reunião, há
duas semanas, o Estado alertou
os prefeitos e prefeitas sobre a
autorização das cidades serem
independentes nas ações de
combate ao novo coronavírus,
indo além do Plano São Paulo,
que rege atualmente as flexibilizações e medidas sanitárias.
“O Estado, neste momento,

ainda não de forma oficial, mas
já sinalizou uma possibilidade
de que as questões da Covid,
das decisões poderão partir dos
próprios municípios”, ressaltou
Imaculada, ao reforçar que
ainda aguardam um decreto do
governador João Doria (PSDB)
oficializando as alterações.
Desde a criação, o Comitê
composto pelas cidades de
Cruzeiro, Cachoeira Paulista,
Lavrinhas, Queluz, Areias,
Arapeí, São José do Barreiro e
Bananal, além de se reunir três
vezes, iniciará a primeira etapa
de atividades conjuntas nesta
quarta-feira, com os testes
antígeno (testes de cotonete)
para diagnóstico precoce da
doença e nortear os próximos
trabalhos.
Segundo Imaculada, as divisões de território estão “de
certa forma” conduzidas pelo
Codivap (Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale
do Paraíba Litoral Norte e
Mantiqueira) por sub-regiões.
No Vale Histórico, cada município adquiriu a quantidade
de testes necessária para testar
pessoas sintomáticas e assintomáticas locais. Cruzeiro, em
parceria com supermercados

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Chamamento Público: Edital 01/2021
O Município de Lorena-SP, por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Lorena - CMDCAL, torna pública a abertura de Chamamento Público
visando à seleção de Organização da Sociedade Civil interessada em celebrar Termo
de Colaboração para a concessão de apoio à Administração Pública Municipal na forma
de SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES
E COMUNITÁRIOS Serviço realizado em grupos de indivíduos nas faixas etária de 06
(seis) a 17 (dezessete) anos organizados a partir de percursos de vida, de modo a garantir
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu núcleo de vida, a fim
de complementar o trabalho social com a família e prevenir a ocorrência de situações
de risco social, fortalecendo a função protetiva da família, evitando a ruptura de seus
vínculos familiares e comunitários. Dispõe, também, que serão utilizados os recursos
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. As propostas
serão recebidas pessoalmente, no Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor, Av. Capitão Messias
Ribeiro, 625, Olaria - Lorena/SP, das 09h às 16h, no período de 07 de junho a 06 de julho
de 2021. Informações: (12) 3185-3015 ou no site www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 161/2021 SUP – 3003/2021 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de revisão de bomba injetora e reparo geral, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os quais
integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: MARQUES E MACHADO INJEÇÃO DIESEL LTDA ME
CNPJ Nº: 29.954.578/0001-69
VALOR TOTAL: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses
DATA DA ASSINATURA:07/06/2021

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, mostra vacina, que avança na região; cidade lidera comitê contra o novo coronavírus no Vale Histórico

do município, investiu R$ 110
mil para atender a demanda
de sintomáticos que buscarem
atendimento nas unidades de
saúde e aos assintomáticos
aleatórios. A ação terminou
na sexta-feira, dia 4. “Todas as
cidades farão nos mesmos dias

o volume dos seus trabalhos”,
frisou a secretária porta-voz do
movimento.
Por outro lado, a Prefeitura
de Silveiras publicou nas redes
sociais que a testagem massificada teve início na quarta-feira
e seguirá até o próximo dia 15.

O Município disponibilizou
ainda um formulário online
na página do Facebook para os
interessados em participarem
dos testes.
Este parâmetro de estudo
será feito em forma de amostragem, para que até esta

terça-feira (8), o Comitê tenha
uma análise para as próximas
medidas. “Em cima deste resultado teremos parâmetros para
poder nortear as medidas a serem tomadas pelos municípios,
e serão de forma linear”, frisou
Imaculada.

Prefeitura abre processo seletivo para
contratação de estagiários em Lorena
Em parceria com o Ciee, Município tem 24 vagas para ensino técnico e superior

Fotos: Rafela Lourenço

Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Lorena
anunciou, dia 31, o início das
inscrições para o processo
seletivo de estágio remunerado do ensino técnico e
superior. O sistema de contratação e gestão dos cargos
será realizado em parceria
com o Ciee (Centro de Integração Empresa Escola), que
fará a seleção e encaminhará
os candidatos.
Segundo a publicação,
serão disponibilizadas 24
opções de vagas. No ensino
superior, as modalidades são
administração, arquitetura e
urbanismo, biologia, informática, ciências contábeis,
desenho industrial, direito,
educação física (bacharelado
ou licenciatura), enfermagem, engenharia civil, engenharia ambiental, farmácia,
história, comunicação social
(jornalismo, relações públicas ou design), pedagogia,
psicologia, serviço social e
turismo.
O ensino técnico oferece vagas para técnico em
administração, técnico em
contabilidade, técnico em
enfermagem, técnico turismo
e técnico em meio ambiente.
Os candidatos aprovados no
processo seletivo devem ter
no mínimo 16 anos, residir

Jovem passa por linha no Centro de Lorena; cidade abre vagas para contratação de estagiários na Prefeitura

em Lorena e cumprir uma jornada de vinte horas semanais.
O estágio será remunerado
no valor R$676,85 para os
alunos do ensino superior e
R$ 564,04 para o técnico.

Para realizar a inscrição é
necessário o cadastramento
no site. Os interessados devem acessar, até o próximo
dia 14, os dados das vagas
no portal do Ciee pelo link

pp.ciee.org.br/vitrine/1403/
detalhe. Outras informações
sobre o processo também
podem ser acessadas no site
e redes sociais da Prefeitura
de Lorena.

Entre em contato!

www.gessocon.com.br

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
Especialidade em Gesso

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

