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O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSC), esteve 
em São Paulo para uma reu-
nião junto a superintendência 
do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem). A 
cidade busca a liberação de 
recursos para a pavimenta-
ção da estrada do bairro dos 
Pilões e para a construção de 
uma nova ponte para a região 
dos Lemes.

A comitiva de Soliva no 
encontro contou com o secre-
tário de Indústria, Comércio e 
Gestão de Convênios, Rodrigo 
Muassab e o vereador Pedro 
Sannini (PSC), que participa 
da articulação dos recursos 
junto ao deputado federal 
Alexandre Leite (União Brasil). 
Já pelo DER, estiveram na 
reunião o engenheiro Ademir 
Vilatoro e o superintendente 
Edson Caram.

Após a reunião, o órgão en-
viou a Guaratinguetá, na quin-
ta-feira (2), novas correções a 
serem realizadas no projeto 
executivo, ação considerada 
de praxe em tratativas com 
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o departamento. O valor da 
pavimentação na estrada dos 
Pilões deve ultrapassar R$ 20 
milhões, e para a construção 
de uma nova ponte para os 
Lemes, que se rompeu no 
início do ano devido às fortes 
chuvas, deve chegar a R$ 
700 mil. 

“Para resolver imediata-
mente a situação da Ponte dos 
Lemes, vamos construir uma 
ponte provisória de madeira, 
já que estamos conseguindo 
a verba para a nova. A se-
cretaria de Agricultura está 
construindo essa ponte e já 
começou a levar o material 
na terça-feira. Acreditamos 
que dentro de uma semana 
ou até dez dias já teremos esse 
acesso à região estabelecido”, 
atualizou Soliva em entrevista 
ao Jornal Atos.

A pavimentação da estrada 
dos Pilões deve impactar o dia a 
dia de moradores e turistas que 
utilizam o trajeto da região por 
conta da produção agrícola.

O vice-presidente da Ambapi 
(Associação dos Moradores do 
Bairro dos Pilões), Anderson 
da Silva Oliveira, destacou que 
há anos a população do bairro 
aguarda por esta pavimen-

Em reunião com o DER, Soliva busca liberação de verba 
de R$ 20 milhões para estrada no bairro dos Pilões
Encontro do prefeito de Guará no Departamento de Estradas de Rodagem dá andamento para que obra entre na 
licitação do Governo do Estado; recurso para nova ponte dos Lemes também recebe aval com aporte estadual

Reunião na sede do DER em São Paulo; Prefeitura de Guaratinguetá recebe aval para utilização de recurso para nova ponte dos Lemes

Foto: Divulgação PMG

Cruzeiro planeja concluir 
Cozinha Piloto para julho
Obra conta com R$ 345 mil; Município fornece merenda para quase sete mil alunos

Obra da Cozinha Piloto de Cruzeiro entrou na fase de acabamento; espaço vai atender sete mil alunos

Foto: Divulgação PMC

A Prefeitura de Cruzeiro 
revelou, na terça-feira (31), 
que a empresa contratada 
para reformar a Cozinha Pi-
loto intensificou o trabalho 
a partir desta semana com 
o objetivo de concluí-lo até 
o início de julho. Viabilizada 
através de um investimento 
municipal de R$ 345 mil, a 
obra busca garantir uma 
melhor estrutura aos ser-
vidores responsáveis pelo 
preparo das refeições de 
quase sete mil alunos. 

Retomado no início de 
março, após uma breve 
paralisação motivada por 
questões burocráticas, o 
serviço de modernização 
da Cozinha Piloto “Olga de 
Almeida Lage”, que fica no 
bairro Jardim São José, está 
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próximo de entrar em sua 
última etapa de execução. 
De acordo com a Prefeitura, 
a expectativa é que a contra-
tada Valengenharia Eireli, 
sediada em Guaratinguetá, 
conclua a reforma até 6 de 
julho.

Iniciada em 5 de novem-
bro do ano passado, a obra 
consiste na modernização 
dos sistemas elétrico e sa-
nitário do prédio, reforço 
estrutural contra incêndios, 
melhorias nas áreas de rece-
bimento de alimentos e de 
preparação das refeições e 
a adequação do layout da 
padaria e do estoque de 
mantimentos. Segundo o 
Executivo, a ação trará mais 
segurança e melhores con-
dições de trabalho à equipe 
de profissionais encarregada 
de preparar a merenda dos 
alunos da rede municipal, 
distribuídos por 29 unidades 

escolares.
Devido a reforma da Co-

zinha Piloto, desde o fim do 
ano passado as refeições 
são produzidas nas pró-
prias creches e escolas por 
merendeiras contratadas 
temporariamente.

Segundo a secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 
até o momento já foram 
executadas a substituição 
de pisos e de revestimento 
cerâmico, retirada do antigo 
forro do telhado, implanta-
ção das tubulações de esgoto 
e de água fria, elevação de 
paredes e instalação prelimi-
nar do novo sistema elétrico. 

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) revelou deta-
lhes do andamento da reto-
mada e de sua expectativa 
diante a modernização do 
aparelho público.

“Assim que a reforma 
foi retomada, notamos um 
avanço importante para 
que, em breve, tenhamos um 
local ainda mais adequado 
para fazer as merendas dos 
mais de 6,8 mil alunos da 
rede municipal de ensino.  
Com isso vamos garantir 
um cardápio ainda mais 
diversificado e com índices 
nutricionais adequados, 
assim como já vem sendo 
realizado atualmente nos 
colégios e creches munici-
pais”, frisou Fonseca.

tação. “Beneficia e muito aos 
moradores do bairro que tanto 
sofrem com a locomoção, pois 
se tratando de uma estrada de 
terra, quando chove, o barro 
causa atolamento de veículos 

e até mesmo falta de ônibus 
por não ser possível realizar 
o percurso nesta condição, 
deixando os moradores sem 
alternativa para chegarem ao 
centro da cidade”, contou. “E 

quando não chove, a população 
também sofre com o pó seco 
da estrada”. 

Segundo o Município, com 
o andamento do projeto exe-
cutivo da pavimentação dos 

Pilões no DER e com a cidade 
já inclusa no programa Novas 
Estradas Vicinais, a obra deve 
entrar na licitação do governo 
estadual ainda neste mês de 
junho.
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Prefeitura anuncia 
vencedora de licitação 
pela construção de 
shopping em Cruzeiro

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, participa de reunião com empresa vencedora de licitação para construição do shopping

Foto: Divulgação PMC

LULA É O ANTI BOLSONARO?
BOLSONARO É O ANTI LULA?

Alguém já disse que viver é tomar 
decisões.

As decisões mais simples ou com-
plexas baseiam-se na certeza de termos 
capacidade de fazer escolhas.

A certeza da tomada de decisão está 
intimamente ligada a confiança que deve 
estar nas relações humanas.

Existe um fato sempre presente na 
tomada de uma decisão: a qualidade da 
informação.

Mais do que nunca, a sociedade pre-
cisa de informação confiável, em tempos 
de fake news, interpretações distorcidas, 
forjadas.

Como tomar uma decisão sem uma 
base sólida de informação.

Estamos diante de uma situação inu-
sitada: os candidatos com maior intenção 
de votos, no momento, já governaram.

O interessante é que apesar de serem 
conhecidos pelos eleitores, as propostas, 
dos mesmos, que serviriam de informação 
para uma decisão até agora não forma 
expostas.

Temos visto um debate rasteiro, ul-
trapassado, fraco, longe das necessidades 

da sociedade e o mais desastroso: não 
cobramos uma atitude mais consistente, 
incisiva dos candidatos.

A depender do nível de informações 
disponíveis e as que circulam de forma 
dispersa, como decidir diante deste 
cenário.

A sensação de que a eleição já foi 
resolvida sem um debate necessário, ra-
cional, frente aos desafios persistentes da 
educação, segurança pública, distribuição 
de renda, saúde, fome, desemprego.

Será que a sociedade se esqueceu 
das operações do PT no “mensalão”, 
“petrolão” e a nova matriz econômica que 
destruiu o Plano Real que estabilizou a 
moeda e reduziu drasticamente a inflação?

Será que a sociedade se esqueceu 
dos desvios de bilhões e anexação do 
Legislativo na folha de pagamento do 
Poder Executivo?

Será que a sociedade se esqueceu da 
gastança excessiva do governo, as Medi-
das Provisórias que isentavam empresas 
do pagamento de tributos, subsídios, a 
destruição do setor elétrico onde o con-
tribuinte pagou o desastre da redução da 
tarifa, os empréstimos do BNDES para as 
empresas campeãs, os recursos do banco 
para as obras em países vizinhos e São 
Paulo com as obras do metrô em marcha 
lenta por falta de recursos, construção de 
um porto em Cuba e os nossos portos os 
mais ineficientes do mundo por falta de 
recursos.

Será que a sociedade se esqueceu da 
volta da inflação do desemprego brutal, a 

insegurança alimentar?
Será que a sociedade se esqueceu que 

o Bolsa Família se transformou em um 
programa assistencialista e não social?

Será que a sociedade se esqueceu dos 
recursos jogadas n`água, desculpe o tro-
cadilho, com a criação da indústria naval 
produzindo um navio pelo triplo do valor 
de um similar coreano?

Será que a sociedade esqueceu que 
o PT destruiu as Agências Reguladoras, 
cuja função principal é defender os 
interesses dos usuários das empresas 
privatizadas?

Tudo isso com os nove dedos de Lula!
No pico da pandemia Bolsonaro 

resistia à compra da vacina enquanto 
uma tropa de militares, PMs, reverendos 
montava um esquema para vender para o 
governo com sobrepeso (provado na CPI). 
E o noticiário macabro das mortes diárias!

Na Saúde, quatro ministros, durante 
a pandemia, e um militar de carreira, 
especialista em logística, “ele manda 
eu obedeço” e a interferência do STF 
para que os poderes assumissem as suas 
competências.

Na Educação, quatro ministros, sem 
educação, desculpe o trocadilho, que 

abriu as portas do ministério aos “pastores 
lobistas” (nova categoria pastoral).

Será que a sociedade ignora a compra 
de ônibus escolar superfaturados?

Será que a sociedade esqueceu da 
compra de computadores para escolas, 
cujo número de equipamento distribuído 
correspondia ao número de habitantes do 
município em um município de Minas 
Gerais?

Será que a sociedade não sabe que o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação é administrado pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, Arhtur Lira 
para atender o “centrão”?

Na Petrobras, quatro presidentes, 
demitidos por ser contrários a intervenção 
do governo nos preços?

Será que a sociedade sabe que a 
privatização da Eletronorte engloba ga-
sodutos(?) desnecessário para favorecer 
um determinado empreendedor? 

O Ministro de Minas e Energia caiu 
porque se opôs ao “centrãoduto”.

A diferenças dos dois governos, na 
relação com o Congresso Nacional, o 
governo Lula desviava as verbas e pagava 
o centrão em dinheiro.

Bolsonaro entregou a administração 
das verbas ao Centrão, cooptou o Con-
gresso, PGR, Forças Armadas, PM e a PF 
e mantem os ataques ao STF, desacredita 
a urna e fala em golpe!

O que nos surpreende é que muita 
gente ache Bolsonaro uma alternativa a 
Lula.

Qual dos dois é o melhor, ou, o pior!

  A depender do nível de 
informações disponíveis e as que 
circulam de forma dispersa, como 

decidir diante deste cenário

“Para argumentos 
fracos fale mais alto”

Padre Antônio Vieira

Construtora apresenta proposta de R$ 8 milhões; início da 
obra ainda depende de aval de órgãos públicos da cidade

Sonho antigo dos moradores 
de Cruzeiro, a instalação de um 
shopping na cidade ficou mais 
próxima de se tornar realidade. 
A Prefeitura anunciou, na última 
quinta-feira (2), a empresa vence-
dora do processo de concorrência 
pública para a construção e ad-
ministração do centro comercial.

Em nota oficial, o Município 
revelou que o processo de cessão 
pública de licitação teve como 
ganhadora a empresa HLMM - 
Administração de Bens Ltda, que 
faz parte do grupo responsável 
por empreendimentos como a 
rede de supermercados Shibata 
e o shopping Jardim Oriente, de 
São José dos Campos.

Única interessada no certame 
que efetivamente apresentou 
uma proposta, a HLMN se propôs 
a pagar R$ 8 milhões à União 
pela locação, por vinte anos, do 
antigo prédio da Agef (Armazéns 
Gerais Ferroviários), que abrigará 
o shopping. Cedido pelo Governo 
Federal ao Município em dezem-
bro do ano passado, o imóvel, de 
47.081,00 m², fica na rua Doutor 
Othon Barcellos, no bairro Vila 
Paulista. Próximo à rodoviária, o 
espaço, avaliado em R$ 21,6 mi-
lhões, antigamente era utilizado 
como estação de carga e descarga 
de vagões da Agef.

De acordo com o Executivo, 
os próximos passos do trâmite 
burocrático serão a emissão de 
um parecer jurídico municipal, 
homologação e publicação no 
Diário Oficial. Após este processo, 
que deverá ser concluído até a 
próxima terça-feira (7), será assi-
nado o contrato de cessão pública 
do prédio da Agef. 

Na sequência da celebração 
oficial do acordo, a HLMM con-
tratará uma consultoria especia-
lizada para a criação do Plano de 
Preservação do Patrimônio His-
tórico e Ferroviário do prédio da 
Agef. Nesta fase, serão coletados 
dados técnicos e históricos para 
a elaboração de um relatório que 
deverá ser entregue à Prefeitura 
em um prazo de até sessenta 
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dias. Na sequência, o plano será 
encaminhado para as avaliações 
do Iphan (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) e 
Condephaat (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arque-
ológico, Artístico e Turístico). 
Assim que conquistar o aval dos 
órgãos, a HLMM poderá iniciar a 
construção do centro comercial, 
que deverá ser concluída em até 
dois anos. O valor de investimento 
da obra será divulgado pelo grupo 
empresarial após a conclusão do 
relatório de preservação histórica 
do prédio.

Há mais de quatro anos tentando 
viabilizar a implantação de um 
shopping em Cruzeiro, o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) co-
memorou a conclusão do processo 
de cessão pública de licitação. “O 
sonho agora é realidade. Estou 
muito feliz com essa realização. Em 
breve, após estudos realizados pela 
empresa vencedora do processo, as 
obras irão começar... geração de 
emprego, renda e oportunidade. 
Um empreendimento que traz para 
nossa cidade mais visibilidade e a 
coloca com o destaque que merece 
na região”.

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 - REPUBLICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 198/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - 
DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 22/06/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 22/06/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 22/06/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 09/06/2022. 

 

Cruzeiro, 08 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DE LORENA
ERRATA:  EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Referente ao PROC 164/22 SUP, PROC 2773/22GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO acima 
referido, onde lê-se: “...DATA DA ASSINATURA
31/05/2021...”, leia-se “...DATA DA ASSINATURA 31/05/2022...”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93,
conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, considerando as 
justificativas
constantes nos autos do presente processo, o ato de inexigibilidade de licitação e 
AUTORIZA a aquisição
de Vale Transportes para os Servidores através das empresas:
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 246/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 247/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 249/2022
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda
CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 250/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 251/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 252/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 253/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda
CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 254/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda
CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 255/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 256/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 257/2022

Data da assinatura: 31/05/2022
Prefeito Sylvio Ballerini

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - TP Nº 05/2022 PROC. Nº 58/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para 
construção de campo de futebol, na Rua Antônio Malerba, s/n, Bairro Cecap Alta, Lorena/
SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
Contratada: LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04– Vencedora do item: 01
Valor total: R$ 511.987,56 (quinhentos e onze mil, novecentos oitenta e sete reais, cinquenta 
e seis centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 06/06/22

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LORENA

LEIS - DECRETOS - RESOLUÇÕES
SECRETARIA LEGISLATIVA

RESOLUÇÃO 08, DE 07 DE JUNHO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 20 DA RESOLUÇÃO 
Nº02/2015, QUE DISPÕE SOBRE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS 
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA.

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2022 – ASSOCIAÇÃO 
DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE 
LORENA - AACAL
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a 
OSC Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente 
de Lorena - AACAL, CNPJ nº 51.783.777/0001-00, por meio da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram 
a Certidão de Apostilamento 01, que substitui as despesas com 
encargos trabalhistas e energia elétrica para despesa com 
prestadores de serviço, sendo um de psicólogo social e um de 
serviços gerais. A presente modificação não importa em alteração 
do valor global do Termo de Colaboração 18/2022. Data de 
assinatura: 1º/06/2022.

SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO SANTA RITA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - OBJETIVO: DAS PUBLICIDADE A 
POPULAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO AUTUADA SOB N° 
0000328-55.2014.8.26.0028 QUE TRAMITA NA 1ª VARA CÍVIL DA 
COMARCA DE APARECIDA – ESTADO DE SÃO PAULO.

SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO SANTA RITA, INCRITA NO 
CNPJ n° 50.447.929.0001/31, associação sem fins lucrativos, INFORMA 
ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL, A QUEM POSSA INTERESSAR, 
A EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO 
CUMULADA COM O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 
DO IMÓVEL MATRICULADO SOB O NÚMERO 2842, NO CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE APARECIDA 
Aparecida, 08 de junho de 2022.

SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO SANTA RITA

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 69/22 - PROCESSO 230/22 SUP – 4112/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de selagem, ensaio e manutenção de tacógrafos dos 
veículos da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: GUARATAC CRONOTACOGRAFOS LTDA ME
CNPJ: 18.833.069/0001-61
VALOR TOTAL: R$ 2.385,00 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 07/2022 PROC. Nº 157/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de cestas básicas, com a finalidade de atender à demanda 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS).
Contratada: SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME - CNPJ: 44.925.721/0001-88
Vencedora do item: 02
Valor total: R$ 190.995,00 (cento e noventa mil, novecentos noventa e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 08/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 09/2022 PROC. Nº 169/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços de infraestrutura para realização de eventos pela Secretaria 
de Cultura.
Contratada: ONLY ENTRETENIMENTO LTDA- CNPJ: 09.203.179/0001-59
Vencedora do item: 01 AO 05
Valor total: R$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 08/06/22

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – TP Nº 03/2022 - PROC. Nº45/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para término 
das obras de construção da creche/escola Santa Edwiges – Bairro Santa Edwiges, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das 
empresas vencedoras:
Empresa: BPS ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.118.205/0001-15
Valor Total: R$ 1.034.909,84(um milhão, trinta e quatro mil novecentos e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) - DATA DA ASSINATURA: 06/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº02 - Contrato 91/20 – PP 32/20 – Processo Licit 178/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CLEBER MARVIN MARIANO SERAPIAO 35431363808- CNPJ Nº:
33.087.707/0001-36
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 91/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 178/2020, Pregão
Presencial nº 32/2020, firmado em 05 de junho de 2020, 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 05 de junho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na
Cláusula 2.1.7 do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 10,00% (dez por
cento), equivalente a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao valor global do contrato.
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$ 13.200,00 (treze 
mil e duzentos reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 03/06/2022

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 230/2022-SUP; 
4112/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço de selagem, ensaio e manutenção de tacógrafos dos 
veículos da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: GUARATAC CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME
CNPJ/MF Nº: 18.833.069/0001-61 - DATA DA ASSINATURA: 08/06/22

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 234/2022-SUP; 
3750/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de equipamentos para troca e modernização do sistema de 
bombeamento e abastecimento de águas do Bairro Santa Lucrécia.
CONTRATADA: FERNANDO TITO MEI 12489800850- 
CNPJ/MF Nº: 46.073.826/0001-81
DATA DA ASSINATURA: 08/06/22

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 260/2022-SUP; 
2891/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso VIII, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de assinatura anual da Tabela de Preços e Catálogos da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação – FDE.
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE -
CNPJ/MF Nº: 60.509.015/0001-01 - DATA DA ASSINATURA: 08/06/22

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 261/2022-SUP; 
3711/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição na aquisição de uniformes para as necessidades do SAMU.
CONTRATADA: MARLUCIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS ME- CNPJ/MF Nº:
10.727.654/0001-75 DATA DA ASSINATURA: 08/06/22

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO Nº 020/2022
CONVITE Nº 04/2022
A Prefeitura Municipal de Silveiras, torna público que a licitação realizada no dia 08/06/2022, 
abertura dos envelopes às 9h30, na modalidade Carta Convite sob nº 04/2022, que objetiva 
a "Contratação de empresa especializada para execução de Obra para Sistema de Esgoto 
de Silveiras, compreendendo a implantação de rede coletora de esgoto, para atendimento 
ao Conjunto Habitacional CDHU V, no município de Silveiras/SP", foi considerada 
FRACASSADA, por não ter atingido o número mínimo de três propostas válidas.
Silveiras, 08 de junho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 202/2022  
 

OBJETO: “AQUISIÇÃO  DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 22/06/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 22/06/2022 a partir das 
09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 22/06/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir 
de 09/06/2022 

 

Cruzeiro, 08 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 003/2022 - 
REPUBLICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 22/2022 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO 
DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL E RECARGA DE CILINDROS 
PARA OS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I 
DO EDITAL”. 
 

Abertura: 09/06/2022 – Sessão Pública: 23/06/2022 – 09h30min. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  

 

Cruzeiro, 08 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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TUDO FEITO PRA VOCÊ.
#TUDOISSOÉPINDA

Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Alta de casos de Covid-19 gera pedidos de 
retomada de máscaras em Pindamonhangaba

A alta do coronavírus ge-
rou pedidos de retomada de 
máscaras de proteção em 
Pindamonhangaba. A preocu-
pação com a disseminação da 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

doença cresceu, após a cidade 
identificar na última semana 
mais de quatrocentos casos. 
Até o momento, mesmo com 
recomendação do Estado, não 
há decisões do Município para 
o uso da proteção.

Conforme o boletim sema-
nal, avaliado de 24 a 30 de 

maio, foram 426 novas con-
taminações identificadas em 
mais de vinte bairros, inclusive 
o Araretama, Alto Cardoso, 
Bem Viver, Colonial Village, 
Bonsucesso, Borba, Momba-
ça, Ouro Verde e Parque das 
Nações; além do distrito de 
Moreira César.

Os dados fizeram com que 
fosse ligado o alerta de preven-
ção à doença. Moradores usa-
ram as redes sociais para pedir 
a retomada obrigatória do 
uso de máscara de proteção, 
como meio de inibir o cres-
cimento da doença. “Eu acho 
que deveria voltar o uso de 
máscara em locais fechados. 
Principalmente nessa época 
do ano ou até que tenha uma 
diminuição significativa. Não 
é porque não tem internações 
ou morte que deve relaxar”, 
escreveu uma moradora no 
Facebook.

Apesar da quantidade de 
contaminações, a taxa de 
ocupação nos leitos da UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) 
pública está zerada, enquanto 
a ocupação na rede privada é 
de 25%. As enfermarias estão 
com 27% de hospitalização, 
dado que leva em considera-
ção os leitos públicos e pri-
vados.

Por outro lado, 96% da po-
pulação foi vacinada com ao 
menos uma dose do imunizan-
te contra a Covid-19, enquanto 
a cobertura da segunda dose é 
de 90% e as doses adicionais 
representam 66,4%. O corona-
vírus vitimou 495 pessoas em 
Pindamonhangaba, principal-
mente no período mais crítico 
da pandemia, entre junho de 
2020 a julho de 2021.

Como meio de aliviar o orça-
mento financeiro dos contri-
buintes, a Prefeitura de Potim 
iniciou a anistia de juros e 
multas para pessoas físicas e 
jurídicas com dívida ativa no 
IPTU (Imposto Predial Terri-
torial Urbano), ISS (Imposto 
Sobre Serviços), água e alvará.

A lei, assinada pela prefeita 
Erica Soler (PL), viabiliza o 
pagamento facilitado para os 
contribuintes que possuem 
débitos municipais. A ação é 
válida para aqueles que têm 
dívidas vencidas até 31 de de-
zembro de 2021. Os moradores 
que optarem por parcela única, 
até o próximo dia 30, terão 
95% de desconto, enquanto 
aqueles que pagarem que em 
cota única, até 31 de julho, 
garantirão 85% de abatimento.

A administração municipal 
oferece ainda a possibilidade 
de pagamento parcelado. Os 
contribuintes que optarem 
por seis parcelas terão 75% de 
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Potim

redução; 70% para pagamen-
tos em até 12 parcelas; 60% 
para pagamentos em até 24 
parcelas; 50% para 36 parce-
las. Por outro lado, o valor do 
parcelamento não poderá ser 
inferior a duas Ufesp’s (Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo), 
equivalente a R$63,94.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Fazenda, Renata 
Coelho, o foco está em reduzir 
a inadimplência. “Potim possui 
um grande número de inadim-
plência que vem se estendendo 
há anos, numa taxa de quase 
50%, que foi majorado pela 
crise atual que enfrentamos, 
onde o dinheiro perdeu poder 
de compra e as pessoas estão 
sofrendo para manter o básico 
em suas casas. Considerando 
esse cenário, a prefeita per-
mitiu que fizéssemos essa 
lei no intuito de auxiliar os 
contribuintes a quitarem suas 
dívidas”, finalizou.

Em caso de dúvida, os mora-
dores poderão comparecer à 
sede da Prefeitura de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h às 16h30.

Potim concede anistia de juros e 
multa com até 95% de desconto
Sistema atende pessoas físicas e jurídicas em dívida com IPTU, ISS, água e alvará

Movimento próximo à Prefeitura

Foto: Arquivo Atos

Desmentidos 
boatos sobre
escola atacada

Cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
descartaram a possibili-
dade de ataques a escolas 
públicas. A desinformação 
teria acontecido após com-
partilhamento de notícias 
falsas em redes sociais. O 
rumor atingiu as cidades 
de Pindamonhangaba, São 
Sebastião e Lorena.

Ainda no início do úl-
timo mês, uma professo-
ra de Pindamonhangaba 
utilizou o Facebook para 
fazer um apelo para que 
a população pare de pu-
blicar notícias com falta 
de credibilidade. Segundo 
ela, o boato foi espalhado 
em Campos do Jordão e 
Santo Antônio do Pinhal, 
anteriormente. No mes-
mo período, o Conselho 
Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba emitiu 
um comunicado afirmando 
que a cidade não estava vi-
vendo atentados nas esco-
las. Além disso, os gestores 
da instituição solicitaram 
que pais e responsáveis 
tranquilizassem os alunos. 

Em meados de maio, 
uma notícia semelhante 
circulava em Lorena. Pos-
teriormente, a possibili-
dade foi descartada pela 
polícia. Nesta semana, a 
mesma mensagem passou 
a percorrer São Sebastião. 
O prefeito Felipe Augusto 
(PSDB) veio a público acal-
mar a população. “Todas 
essas mensagens são fal-
sas. Tudo isso está sendo 
investigado pela Polícia 
Civil, que já registrou bo-
letins de ocorrências em 
São José dos Campos, Ca-
raguatatuba, entre outros 
municípios (...) eu quero 
tranquilizar os pais... Não 
há nenhuma ameaça de 
ataque”.

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, as investigações 
apontam que o boato sur-
giu em São José dos Cam-
pos e se espalhou por 
todas as cidades.

Da Redação
RMVale


