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Processo de cassação é encaminhado 
para notificação de Marcelo Coutinho
Vereador Nei Carteiro projeta realização de oitivas para março; Celão tem dez dias para apresentar defesa

A Comissão Processante 
que vai apurar denúncia 
contra o vereador Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), 
notificou o parlamentar 
para apresentação da defe-
sa. A comissão terá noventa 
dias após o recebimento da 
notificação para analisar 
um extenso processo e a 
denúncia.

O vereador que preside 
a comissão, Nei Carteiro 
(MDB), confirmou ao Jor-
nal Atos, por telefone, que 
a processante já expediu o 
documento para que “os fun-
cionários (da Câmara) sejam 
designados para entregar a 
notificação”. Nei confirmou 
também o recebimento do 
processo que apura a con-
duta de Marcelo Coutinho 
durante o exercício de pre-
sidência da Casa em 2020 e 
as contratações feitas neste 
ano, que deram origem à 
investigação conduzida pelo 
Seccold (Setor Especializado 
ao Combate aos Crimes de 

Corrupção, Organização 
Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro).

O documento tem mais de 
oito mil páginas e será ana-
lisado por ele, pelo relator 
da Comissão Processante, 
Vantuir Faria (MDB) e por 
Dani Dias (PSC), que também 
compõe o grupo apurador. 
Depois de receber a notifi-
cação, Celão terá dez dias 
para apresentar defesa. Após 
a apresentação, a comissão 
poderá convocar oitivas 
com o parlamentar alvo da 
investigação.

Segundo Nei, a comissão 
conta com respaldo jurídico 
da Câmara, mas não há im-
pedimento de que o grupo 
possa “conversar com outros 
advogados” para apurar o 
processo e a denúncia. De 
acordo com o vereador, 
o foco no momento era a 
conclusão da notificação. O 
relatório, que será elaborado 
por Vantuir Faria, terá iní-
cio após as partes ouvirem 
Coutinho.

Histórico – Os vereadores 
de Guaratinguetá acataram 
uma denúncia contra Celão 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

na sessão de terça-feira (8). 
Os apontamentos foram 
apresentados, na última 
semana, por Gilberto Cabett, 
promotor da cidade, mas que 
protocolou o documento 
presencialmente na Câmara 
como “cidadão”. Nove de dez 
vereadores foram a favor da 
investigação em votação que 
teve abstenção de Orville 
Teixeira (PSD), que se baseou 
no artigo 229 do regimento 
interno para não votar. Irene 
Cobradora (PSC) substituiu 
Márcio Almeida, que pediu 
afastamento por 15 dias, e 
não participou da votação.

Nei, Vantuir e Dani foram 
sorteados para compor a co-
missão processante, que tem 
noventa dias para emitir um 
parecer que, independente 
do resultado (arquivamento 
ou pela punição de Celão), 
será votado em plenário. 
Uma das possibilidades é 
a cassação do mandato do 
vereador, mas para que isso 
ocorra, é necessário que a 
comissão conclua o relatório 
pela cassação, e no plenário, 
8 dos 11 vereadores votem 
a favor da punição.

Fotos: Leandro Oliveira

O vereador Nei Carteiro, que preside comissão processante que investiga denúncias contra Marcelo Coutinho

Ambulatório SUS de Especialidades aguarda 
assinatura para retomar 100% em março
Depois de cinquenta dias sem renovação contratual, serviço deve ser normalizado no próximo mês, 
com investimento na ordem de R$ 2 milhões; são 14 especialidades com sequência de parceria

Na tentativa de desafogar 
os atendimentos reprimidos 
da atenção básica de Lorena, 
a Santa Casa aguarda a assi-
natura do novo convênio com 
a Prefeitura para operar com 
100% do Ambulatório SUS de 
Especialidades. A renovação 
deve contar com o investi-
mento de aproximadamente 
R$ 2 milhões por um ano.

Anunciado pelo secretário 
de Saúde, Adailton José Pin-
to, de que seria renovado 
até o final de janeiro, o Am-
bulatório segue ativo, mas 
atendendo apenas especia-
lidades básicas como clínica 
geral, ortopedia, pediatria e 
psiquiatria. Essas consultas 
referentes ao residual do 
contrato encerrado em de-
zembro.

Segundo o superintendente 
da Santa Casa, Dario Costa, a 
demora na negociação “foi à 
questão do pleito mesmo, de 
um convênio de médio prazo”.

Costa explicou que foi de-
finido um contrato de 12 
meses ao invés de três, como 

Rafaela Lourenço
Lorena

o anterior, um investimento 
de R$ 2,2 milhões no ano. 
“Estipulamos que fazer por 
três meses fica ruim tanto 
para a Santa Casa quanto 
para a secretaria e princi-
palmente para a população, 
que começa um atendimento 
médico e daqui a pouco você 
para pelas questões legais até 
que regem o contrato”.

A superintendência solici-
tou à Saúde, nesta semana, 
um levantamento da regula-
ção local, responsável pelos 
agendamentos de consultas 
ambulatoriais e exames diag-
nose, sobre a maior necessi-
dade do município, para que 
as contratações da equipe 
médica fossem iniciadas o 
quanto antes. De acordo com 
a resposta imediata da se-
cretaria, foram identificadas 
como de mais urgência as 
especialidades de ortopedia, 
endocrinologia e neurologia.

A fila de espera por atendi-
mento, que chegou a quatro 
mil pacientes no início deste 
ano, pode ser reduzida com 
as 14 especialidades que se-
rão novamente contratadas 
após a assinatura da docu-
mentação.

Dario frisou que quanto 
maior a produção do Am-
bulatório, mais a Santa Casa 
receberá, porém, o supe-
rintendente acredita que a 
demanda não seja recorrente. 
“Ela tem altos e baixos. Agora 
tem uma demanda reprimida 
que vamos atender. Então 
os primeiros meses há uma 
demanda maior e depois 
disso vai entrando numa 
curva de desaceleração até 
atingir um patamar normal”, 
destacou, se referindo aos 
atendimentos de apoio às 
UBS’s (Unidades Básicas de 
Saúde).

A equipe de reportagem 
do Jornal Atos procurou o 
responsável pela pasta para 
um posicionamento sobre 
a retomada dos serviços, 
mas nenhuma resposta foi 
enviada até o fechamento 
desta edição.

A expectativa é de que o 
Ambulatório volte a operar 
com todas as especialida-
des na primeira semana de 
março.

Pacientes na sala de espera no Ambulatório de Especialidades de Lorena, que aguarda assinatura de novo convênio com a Prefeitura

Fotos: Rafaela Lourenço
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Justiça suspende licitação 
para contratação de nova 
OS para gerir o Pronto 
Atendimento de Aparecida
Denúncia do MP aponta aumento de 122% nos gastos 
mensais com novo contrato e três ilegalidades no processo

A Justiça de Aparecida acatou 
parcialmente a denúncia do Mi-
nistério Público e suspendeu a 
licitação de contratação de uma OS 
(Organização Social) para gestão 
do Pronto Atendimento, atualmen-
te administrado pela Santa Casa da 
cidade. O contrato se encerra no 
fim do mês de março.

De acordo com a denúncia do 
MP, há três ilegalidades no proces-
so como “ausência do indispensá-
vel estudo técnico, que demonstre 
a vantajosidade da celebração do 
contrato; ausência de quaisquer 
documentos que demonstrem a 
economicidade exigida para a 
realização do contrato; parecer 
desfavorável do Conselho Munici-
pal de Saúde” (trecho da denúncia).

O MP solicitou a proibição de 
abertura de novas licitações na 
saúde, que não apresentem es-
tudos de impactos financeiros e 
criação de uma multa de R$ 50 
mil por dia de descumprimento.

O juiz da primeira vara da cida-
de, Dr. Anderson da Silva Almeida, 
concedeu parcialmente a liminar e 
suspendeu o chamamento público 
03/2021, fixando multa diária de 
R$ 5 mil em caso de descumpri-
mento.

Em sua argumentação, Almeida 
destacou o custo que a atual ad-
ministração gasta por mês para 
gerir o principal centro de aten-
dimento a pacientes da cidade. 
“Com informação prestada pelo 
Ministério Público, atualmente, 
o Pronto Atendimento é admi-
nistrado mediante convênio, com 
um custo mensal de R$ 536 mil. 
Em contrapartida, nos termos do 
edital do chamamento público 
003/2021, a estimativa de custo 
mensal é de R$ 1.191.181,94, va-
lor muito superior ao repassado à 
atual gestora”, destacou o juiz em 
sua decisão.

Além do aumento de gastos 
em 122%, o magistrado tam-
bém alegou o risco por falta de 
atendimento à população, pois 
o PA seria transferido para UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 
que estava sendo utilizada como 
Centro de Enfrentamento contra 
a Covid-19 e passou ser utilizado 
neste ano como gripário. O prédio 
está localizado na avenida Chico 
Palma, que fica no bairro Santa 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Terezinha. A unidade também foi 
alvo de inúmeras reclamações de 
moradores, pois foi anunciada em 
2013 e teve um investimento de R$ 
2,7 milhões, mas nunca funcionou 
como UPA 2.

O prefeito Luiz Carlos de Siqueira, 
o Piriquito (Podemos), informou que 
vai recorrer da decisão. “Eu não abro 
mão de avançar com a minha saúde. 
Eu respeito a decisão do meritíssimo 
juiz, a manifestação nos autos do 
Ministério Público. Compreendo 
aquilo que às vezes algumas pesso-
as levam lá para eles, do risco de o 
Pronto Atendimento ficar fechado, 
mas isso não é verdade”, destacou.

Ainda segundo o prefeito, a atual 
administração visa tirar a cidade da 
baixíssima complexidade e transitar 
para média complexidade.

A reportagem do Jornal Atos 
procurou o administrador da Santa 
Casa de Misericórdia de Aparecida, 
Frei Bartolomeu Schultz, para saber 
se a Prefeitura procurou a unidade 
para firmar um contrato de emer-
gência, mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fechamento 
desta edição.

Unidades básicas – Mesmo com 
a decisão favorável, a Justiça não 
paralisou a licitação 02/21, que atua 
pela contratação de uma OS para 
gerir as unidades básicas de saúde.

De acordo com o edital, o contrato 
tem valor de R$11,869 milhões 
anuais e a empresa que vencer terá 
um contrato de um ano, que pode 
ser prorrogável até o limite de cin-
co, como determina a lei municipal 
3.834/2013.

Pronto Atendimento de Aparecida; ação que tenta mudar PA para prédio da UPA, na avenida Monumental é suspenso na Justiça

Fotos: Marcelo A. dos Santos

NOITES EM MOSCOU
O presidente chegou à Mocou 

com a temperatura de zero grau.
Aqui, a temperatura política está 

quebrando o termômetro!
As críticas a sua viagem não 

deixam de ser notícias como uma 
aventura desastrada diante do mo-
mento político local e a crise inter-
nacional entre a Rússia e Ucrânia.

A não ida a Rússia, em um mo-
mento bélico e político, mostraria 
fragilidade ao governo anfitrião. 

Situação típica para a diplo-
macia!

Na verdade, a ida do presidente 
à Rússia gerou mais críticas que a 
do ex-presidente Lula visitando os 
líderes europeus de esquerda.

Bolsonaro viaja em nome do 
país e o ex-presidente em nome da 
esquerda internacional.

A viagem à Rússia é o atendi-
mento de um convite do próprio 
Putin, aliado político de Trump, que 
por sua vez, Biden torcerá o nariz. 

Para ambos!
A grande preocupação era o pre-

sidente, em um ato destemperado, 
o que não é difícil de acontecer, 
mencionar o caso Ucrânia que po-
deria trazer problemas para o país 
nas relações internacionais.

Ainda bem que o presidente não 
fez um cercadinho russo. 

Se portou bem perfilado!
O presidente Bolsonaro parece 

mais interessado em mostrar-se 
perfilado politicamente ao líder 
autocrata russo.

Putin, durante a última reunião 
dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e South Africa- África do 
Sul) elogiou as qualidades mascu-
linas do nosso presidente, assim 
como a coragem e a força de von-
tade para enfrentar a pandemia do 
Covid-19 (?), aliado ao seu perfil 
conservador.

Ambos são militares!
Apesar do pragmatismo que 

rege as relações bilaterais entre 
os dois países, a visita de Bolso-
naro cai bem para o mandatário 
russo empenhado em ampliar a 
sua influência na América Latina, 
região tradicionalmente aliada dos 
Estados Unidos.

O fato interessante é que coloca 
o presidente Bolsonaro no mesmo 
barco que os seus desafetos lati-
no-americanos, ideologicamente 
contrários a seu governo, como: a 
Argentina, Nicarágua, Venezuela 
e Cuba.

Portanto, a visita de Bolsona-
ro, apesar da crise política local, 
incomoda os americanos, efeito 
desejado pelo Kremlin.

O país espera que Bolsonaro 
saiba o que está fazendo.

As relações comerciais Brasil e 
Rússia são desequilibradas.

O Brasil mais compra da Rússia: 
foram US$ 5,7 bilhões de importa-
ções, onde 60% do total importado, 
referem-se a fertilizantes químicos, 
do que vende.

Exportamos apenas US$ 1,6 
bilhão de produtos agropecuários 
liderados pela carne e soja. 

Segundo consta da agenda do 
presidente será tratada a importação 
de fertilizantes.

O presidente Bolsonaro passará 
pela Hungria, onde manterá contato 
com Vicktor Orban, primeiro-mi-
nistro, autoritário e populista bem-
-sucedido, líder da extrema direita 
europeia.

O encontro com o Orban não é 
problema para as relações exterio-
res brasileiras.

A visita de Bolsonaro é para um 
reforço na candidatura de Orban, 

aliás de ambos, onde vai disputar 
pela quarta vez consecutiva as elei-
ções do país, marcadas para abril e 
o nosso presidente a reeleição.

O cenário político húngaro não 
se mostra favorável ao primeiro-
-ministro com uma oposição mais 
unida contra ele, o que prenuncia 
uma derrota.

Caso Orban seja derrotado nas 
urnas o presidente Bolsonaro con-
tará com menos um país de direita 
aliado do continente europeu.

Por outro lado, as relações polí-
ticas de Bolsonaro com a extrema 
direita europeia enfraquecem a 
posição do nosso país perante o 
continente europeu.

As relações do nosso país com 
o Mercado Comum Europeu, uma 
auspiciosa oportunidade, obstruída 
pela França, diante dos comen-
tários, nada elegantes, do nosso 
presidente a esposa do presidente 
Macron.

O Mercosul seria a alternativa 
para a abertura do comércio brasi-
leiro com a Europa. 

A França colocou obstáculos e 
coloca o problema do desmatamen-
to da Amazonia como um entrave 
comercial nas relações.

O primeiro-ministro alemão é 
do Partido Verde e conhece o pro-
blema amazônico.

Espero que o presidente tenha 
consciência da gravidade dos pro-
blemas internacionais que envolve 
o nosso país, cuja confiança e cre-
dibilidade foram sempre o lema do 
Itamaraty e de nosso país!

As noites de Moscou são tristes 
e frias.

   Ainda bem que o presidente 
não fez um cercadinho russo.

“Peço a Deus que reine 
a paz no mundo”.

Presidente Bolsonaro antes da viagem para a Rússia
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Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras  da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira  Paulista/SP, CEP 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina 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. 

2461- JHONATAN WILLIAN RODRIGUES MONTEIRO E BRUNA BUSSOLARO 
PORTE. ELE, nacionalidade brasileira, mecânico, solteiro, nascido no dia 29 
de março de 1995, residente e domiciliado Rua Joaquim Israel, no 230, Santa 
Luzia, Aparecida-SP, filho de JOAQUIM VICENTE RODRIGUES MONTEIRO e 
de MARIA APARECIDA DE MEDEIROS. ELA, nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida no dia 18 de julho de 1997, residente e domiciliada Rua Joaquim 
Israel, no 230, santa Luzia, Aparecida-SP, filha de REGINALDO DE ANDRADE 
PORTE e de ROSEMARI CRISTINA BUSSOLARO PORTE.
2460- NATAN DE CAMPOS NOIVO E MARIA EDUARDA SCWINGEL 
RODRIGUES. ELE, nacionalidade brasileira, p ambulante, solteiro, nascido 
no dia 10 de abril de 2000, residente e domiciliado Rua Itaiguara, no 123, 
Itaguaçu, Aparecida-SP, filho de HENRIQUE DE ALMEIDA NOIVO e de FATIMA 
APARECIDA DE CAMPOS NOIVO. ELA, nacionalidade brasileira, atendente, 
solteira, nascida no dia 15 de novembro de 2001, residente e domiciliada 
Rua Itaiguara, no 123, Itaguaçu, Aparecida-SP, filha de CARLOS AUGUSTO 
FRANCISCO RODRIGUES e de JACQUELINE TEREZINHA SCWINGEL.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000185-22.2021.8.26.0028 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE 
SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRINI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E TRANSPORTES 
LTDA., CNPJ 08.372.073/0001-16, com endereço à Rua Benedita, 60, CEP 12570-000, Aparecida - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 
DE PAGAMENTO S.A., alegando em síntese: que lhe é credora da quantia de R$ 8.575,77 (oito mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme sentença proferida e transitada em julgado nos 
autos nº 1000952-82.2017.8.26.0028. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Aparecida, aos 30 de agosto de 2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022 - AVISO DE 
LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados e 
devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto a Tomada de Preços nº 
04/2022, Processo Administrativo nº  13/2022, PELO MENOR VALOR GLOBAL, que tem por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE 
PIQUETE/SP,  sito a Praça Monte Castelo, s/n – Vila Célia em Piquete/SP, com Recursos 
Próprios do Município e de acordo com os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e 
Orçamentos Estimativos de Quantidades e Custos Unitários, conforme descrito no edital. 
Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 
08 horas às 17 horas e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para 
recebimento das propostas. DATA: 09/03/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de 
Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 
88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de 
abertura. Piquete, 21 de fevereiro de 2022. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO 
MUNICIPAL 

PREFEITURA DE SILVERIAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 006/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de mobiliário, equipamentos de informática, eletroeletrônicos 
e eletrodomésticos para o Programa Estratégia Saúde da Família-ESF dos bairros 
do Bom Jesus, Centro e Macacos, conforme Proposta nº 11476.068000/1210-01 – 
Emenda Parlamentar do Relator - Ministério da Saúde e demais especificações do 
Termo de Referência que integram este Edital (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: 09/03/2022, às 09:00 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, 21 de fevereiro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVERIAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 008/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para 
execução de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, sem aplicação 
de peças ou acessórios, em equipamentos odonto-médico-hospitalares e auxiliares, e em 
aparelhos de ar-condicionado; serviços especializados quando necessários, calibração 
e teste de segurança elétrica, dos equipamentos instalados nas Unidades de Saúde do 
município, conforme descrição constante 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: 10/03/2022, às 09:00 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, 21 de fevereiro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVERIAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 009/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022
TIPO: Menor Preço por Lote
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de Laboratório objetivando 
a confecção de próteses dentárias sobre medida para pacientes carentes atendidos 
pelos Programas da Secretaria Municipal da Saúde do município de Silveiras/SP, 
conforme descrição constante 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: 10/03/2022, às 14:00 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, 21 de fevereiro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVERIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 007/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa para Obra de execução de muro em gabião 
tipo caixa à margem direita do Ribeirão Silveiras, à jusante da ponte da Avenida 
Mário de Paula Cardoso em Silveiras/SP, com o fornecimento de material e mão de 
obra, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos 
envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 11/03/2022 no Setor de Protocolo 
da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. 
A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 9h30 na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL na íntegra está à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, 
menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 21 de fevereiro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n° 007/2022- Edital nº 017/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 019/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por lote.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO (DESRATIZAÇÃO 
E DESINSETIZAÇÃO), HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’ ÁGUA E 
DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE 
COMPÕEM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO 
JOSÉ - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ, DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACHOEIRA PAULISTA/SP.
DATA DA REALIZAÇÃO: 10 de março de 2022.
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 37/2022 SUP – 641/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia, para obtenção de AVCB, com 
fornecimento de materiais e mão de obra especializada para adequação do sistema de 
prevenção e combate a incêndio do Mercado Municipal de Lorena, que serão prestados nas 
condições estabelecidas neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: LUCIANA DALPRA COELHO DE CASTRO ME -
CNPJ: 18.864.327/0001-77 -VALOR TOTAL: R$ 17.014,50 (dezessete mil, catorze reais e 
cinquenta centavos)-VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses -DATA DA ASSINATURA:16/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 03 - Contrato 21/19 – PP 07/19 – Processo Licit 29/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: D. R. MARTINEZ ME
CNPJ Nº: 10.943.315/0001-26
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 21/19, decorrente do Processo Licit n° 29/19, PP n° 07/19, firmado 
em 22/02/2019, nos termos previstos em sua clausula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 22/02/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 38.070,00 (trinta 
e oito mil e setenta reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 21/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 – Proc. Nº 29/19 - Contrato nº 22/29 – PP Nº 07/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: GMC ATACADIST DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ Nº: 17.136.467/0001-66
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
a vigência do Contrato nº 22/19, decorrente do Processo Licitatório nº 29/19, PP nº 07/19, 
firmado em 26/02/2019, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12(doze) meses, a partir de 26/02/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12(doze) meses, é de R$ 10.710,00(dez mil 
setecentos e dez reais)
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 21/02/2021

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 37/2022-SUP; 641/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de serviço de remanejamento de estruturas/componentes semafóricos e 
instalação semafórica na Avenida Targino Vilela Nunes x Avenida Presidente Eurico Gaspar 
Dutra, para atender as necessidades da Secretaria de Trânsito.
CONTRATADA: CONTRANSIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - CNPJ Nº: 
00.390.052/0001-11 - DATA DA ASSINATURA: 21/02/22

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 38/2022-SUP; 642/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de cabo necessário para remanejamento de estruturas/componentes semafóricos 
e instalação semafórica na Avenida Targino Vilela Nunes x Avenida Presidente Eurico 
Gaspar Dutra, para atender as necessidades da Secretaria de Trânsito.
CONTRATADA: CONTRANSIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - CNPJ Nº: 
00.390.052/0001-11 - DATA DA ASSINATURA: 21/02/22

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 42/2022-SUP; 827/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste no 
emplacamento de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer.
CONTRATADA: IZNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ Nº: 04.087.070/0001-
80 - DATA DA ASSINATURA: 21/02/22

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 44/2022-SUP; 377/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de equipamentos para serviços de roçada, poda e manutenção de árvores para 
atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: CYM MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP - CNPJ Nº: 
38.152.663/0001-02 - DATA DA ASSINATURA: 21/02/22

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 46/2022-SUP; 636/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa especializada em realização de exames não disponíveis no 
laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP - CNPJ Nº: 
07.185.057/0001-51 - DATA DA ASSINATURA: 21/02/22

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de abertura de proposta de preço

Concorrência Pública n° 01/2021 - Proc. Nº 432/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento da abertura de proposta de preço 
da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia elétrica para a prestação de serviços de 
gestão em iluminação pública no município de Lorena/SP, compreendendo a execução 
de serviços de gerenciamento, manutenções corretiva e preventiva, cadastramento de 
todo o sistema de IP, obras de eficientização e ampliações incluindo os materiais, mão 
de obra e equipamentos.
Após analise dos documentos de PROPOSTAS DE PREÇOS o presidente juntamente 
com a comissão permanente de licitação e apoio técnico decidem classificar as propostas 
das empresas:
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 3.199.998,37
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA no valor de R$ 
3.701.844,20
E desclassificas as propostas das empresas:
BRASILUZ ELETRIFICADO E ELETRONICA LTDA no valor de R$ 4.231.108,07
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI no valor de R$ 
3.339.347,19
A empresa vencedora foi a RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 3.199.998,37
Fica aberto o prazo do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
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 - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

Pinda acelera cemitério de Moreira César
Expectativa é concluir primeira fase e entregar espaço até 
o fim do ano; cemitério atual opera no limite da capacidade

Buscando aliviar o uso do 
cemitério municipal, Pinda-
monhangaba anunciou que 
deve concluir, em maio, a 
primeira fase do cemitério de 
Moreira César. A obra, que foi 
anunciada em novembro de 
2019, deve eliminar a conta-
minação de lençóis freáticos.

Segundo o cronograma de 
ações, a primeira etapa con-
templa a edificação da área 
administrativa, quatro salas 

de velório, estrutura e instala-
ção de gradil na área frontal, 
além de pintura, parte elétrica 
e hidráulica. As laterais e os 
fundos serão fechados poste-
riormente. A área do cemitério 
é maior que 110 mil m², com 
possibilidade de expansão.

Com a finalização da pri-
meira fase elaborada pela 
empresa Convale, a segunda 
etapa ficará sob a responsa-
bilidade da recém contratada 
Multivale.

É esperado que a segunda 
fase seja iniciada em julho e 
finalizada até o fim do ano. 

Segundo a secretaria de Obras 
e Planejamento, haverá ainda 
a construção de mais de 1,7 
mil lóculos para sepultamento 
com tubulação instalada e 
filtro anaeróbico, abrangendo 
até cinco mil unidades.

De acordo com o Municí-
pio, a empresa já começou o 
processo de compra dos ma-
teriais necessários e também 
a contratação de funcionários. 
"Toda a estrutura já virá 
pré-moldada, facilitando e 
acelerando a instalação, tudo 
já com acabamento, pintura 
específica, de fácil higieniza-
ção e outras características 
técnicas", assegurou a res-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ponsável pela pasta, Marcela 
Franco.

Ela garantiu que na tubu-
lação haverá a troca de gás 
carbônico por oxigênio, o que 
favorecerá a decomposição 
em menor tempo, eliminando 
formação de chorume e con-
taminação do lençol freático.

Autorização – Após con-
cluir o trabalho estrutural, o 
próximo passo é conquistar a 
liberação da Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de 
São Paulo). Segundo Marcela, 
a cidade já possui a licença 
de instalação e o foco estará 
na licença de operação a ser 
validada pelo órgão.
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Piquete conquista R$ 450 mil para obras 
de melhorias no trânsito e infraestrutura

Buscando garantir mais 
segurança aos motoristas e 
motociclistas que trafegam 
por Piquete, a Prefeitura 
revelou na quinta-feira (17) 
que obteve apoio estadual 
para promover melhorias 
no sistema de sinalização 
de trânsito de diversos 
pontos da cidade. Também 
beneficiando o setor da mo-
bilidade urbana, o Executivo 
anunciou que conquistou 
recursos para o calçamento 
de uma das principais vias 
do bairro Tabuleta.

Atendendo ao pedido feito 
pelo prefeito Rômulo Kazi-
mierz, o Rominho (PSDB), 
ao Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito), o Go-
verno do Estado confirmou 
que contemplará Piquete 
com um recurso de R$ 300 
mil para a implantação de 
semáforos e lombadas pela 
cidade.

De acordo com a Prefei-
tura, já foi encaminhado 
ao Estado o documento que 
indica os pontos do municí-
pio que mais necessitam da 
instalação de obstáculos e 
adequações no sistema de 
sinalização.

O Executivo revelou à 
reportagem do Jornal Atos 
alguns trechos priorizados. 

Principal via de ligação en-
tre o Centro e o bairro Vila 
Raia, a avenida Luiz Arantes 
Júnior deverá receber novos 
semáforos. Outros pontos 
que possivelmente serão 
contemplados com os apa-
relhos de sinalização são as 
ruas São José, no bairro Vila 
Célia, e Américo Brasiliense, 
no Vila Raia. O acesso à 
tradicional praça Duque de 
Caxias, no bairro Vila Duque 
de Caxias, deverá receber 
uma lombada eletrônica.

A Prefeitura informou 
que ainda não é possível 
estipular a data de início do 
serviço de melhorias, já que 
aguarda a emissão de um 
parecer técnico do Estado, 
com a aprovação dos locais 
selecionados pelo Executivo.

Outra notícia que agradou 
os moradores de Piquete 
na última semana foi o 
anúncio de Rominho sobre 
a conquista de uma emenda 
parlamentar de R$ 150 mil, 
junto ao deputado estadual, 
Campos Machado (Avante). 
Segundo o Executivo, o 
recurso será destinado ao 
calçamento da rua Proje-
tada, no Tabuleta. Ainda 
sem data de início, a obra 
atende um antigo pedido 
das famílias do bairro que 
há décadas convivem com 
os transtornos causados 
pela falta de pavimentação 
adequada na via.

Rominho agradeceu o 
apoio do Estado e de Cam-
pos Machado para a via-
bilização das melhorias e 
afirmou que prosseguirá 
buscando novos recursos 

para o Município. “Todas 
essas conquistas são muito 
importantes para a cidade, 
pois demonstram o bom 
relacionamento que Piquete 
tem com o Estado e mostra 

o quanto uma política nova 
e com diálogo contribui 
para o desenvolvimento da 
população. Até o momento 
sabemos que, no ano de 
2022, serão mais de dez 

Da Redação 
Piquete

Vias terão semáforos e lombadas eletrônicas; rua Projetada está entre contempladas com calçamento

     (12) 3152-5247ATENDIMENTO    horas24

GuaratinguetáLorena Piquete
(12) 98231-4762
(12) 99762-6199

(12) 99764-5690
(12) 99762-6199

(12) 99125-1308
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CADEIRA DE RODAS,
CADEIRA DE BANHO,
MULETA,
ANDADOR,
COLCHÃO D’ÁGUA,
DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, RAIO X,
DENTISTAS,
CONSULTAS GRÁTIS COM 
MÉDICO PEDIATRA,
(UMA CONSULTA POR MÊS)
CARRO SAÚDE
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, 
RAIO X,
DENTISTAS,
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C

obras a serem inauguradas, 
ou seja, é uma nova cidade 
que vem surgindo. Porém, 
não é só isso, o ano está só 
começando e iremos buscar 
ainda mais investimentos”.

Portal da entrada da área central de Piquete; cidade investe R$ 450 mil para planos de mobilidade urbana e infraestrutura municipal

Fotos: Arquivo Atos

Trecho da 459 
em Piquete é 
liberado para 
veículos leves

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes) liberou na manhã 
da quinta-feira (3) o tráfego de 
veículos leves, em todos os ho-
rários, pelo trecho de Piquete 
da rodovia BR-459. Devido a 
quedas de barreiras, a estrada 
recebe obras de adequação 
desde o fim do ano passado.

Em nota oficial, o órgão 
informou que está permitida 
a circulação de automóveis 
leves, 24h por dia, entre os 
pontos 0 da rodovia, que fica 
na divisa entre Minas Gerais 
e São Paulo, e o km 14, em 
Piquete. Além de motociclis-
tas e motoristas de carros de 
passeio e de vans, a decisão 
beneficia apenas os conduto-
res de caminhões e ônibus de 
até três eixos.

Apesar da liberação do trá-
fego restrito por todo o dia, 
o Dnit manterá na estrada 
o sistema “pare e siga”, que 
consiste em liberar, por dez 
minutos, um sentido por vez da 
pista para o fluxo dos veículos.

Desde o último dia 13, o 
trecho conhecido como “Ser-
ra de Piquete” estava com 
a circulação de automóveis 
leves permitida apenas das 
6h às 18h.


