
Prefeitura de Cruzeiro recebe 
R$ 17 milhões para vicinais 

Atendendo ao pedido da Pre-
feitura de Cruzeiro, o Governo 
do Estado confirmou na última 
semana que liberará R$ 17 
milhões para a pavimentação 
de duas estradas da zona rural. 
Beneficiando os moradores de 
três bairros, a iniciativa tenta 
facilitar o escoamento da pro-
dução agrícola e garantir mais 

segurança aos motoristas que 
trafegam pela região. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
revelou que na última quin-
ta-feira (30) foi contemplada 
pela nona fase do programa 
estadual “Novas Vicinais”, que 
prevê a recuperação 1.390 
estradas distribuídas pelo 
território paulista.
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Para agilizar atendimento, Corpo de 
Bombeiros inaugura brigada em Potim

Depois de mais de dois 
anos de tratativas com a 
Prefeitura de Potim, o Corpo 
de Bombeiros inaugurou na 
última semana uma brigada 
na entrada da cidade. A im-
plantação da unidade tem 
como objetivo agilizar o des-
locamento dos profissionais 
em casos de incêndio e de 
acidentes.

Contando com as presenças 
da prefeita Erica Soler (PL) 
e do comandante do Corpo 
de Bombeiros, coronel Val-
dir Pavão, a cerimônia de 
inauguração da 1ª Brigada 
de Bombeiro de Potim foi 
realizada na tarde da última 
quinta-feira (30). Parte do 
projeto de expansão do Corpo 
de Bombeiros pelo estado, a 
instalação da unidade atende 
a um antigo pedido das famí-
lias de Potim, que até então 

Lucas Barbosa 
Potim 

dependiam do atendimento 
dos profissionais da base de 
Aparecida.

De propriedade municipal 
e localizado na entrada da 
cidade, o prédio que passou 

abrigar a corporação, fica 
na rua Luiz Dominiciano 
de Castro, nº 25, no Centro. 
Segundo a Prefeitura, a obra 
de adequação do imóvel, que 
não teve seu valor divulgado, 

foi custeada pelo Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida.

Para a chefe do Executivo, 
a parceria entre o Município, 
Santuário e órgãos estadu-

ais foi determinante para a 
viabilização da implantação 
equipamento público. “Está-
vamos há mais de dois anos 
conversando com o Corpo 
de Bombeiro e a Defesa Civil 
em busca de conseguir a ins-
talação dessa brigada. Essa 
conquista é fruto da união de 
forças da Prefeitura, Santuá-
rio Nacional, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros. Agora, 
a população de Potim será 
atendida pelos bombeiros com 
ainda mais eficiência e dispo-
nibilidade”, destacou Erica. 

De acordo com a Prefeitura, 
a brigada fica aberta para 
atendimento ao público de 
segunda à sexta-feira, das 
7h às 18h. Com o efetivo 
fixo de um bombeiro e de um 
coordenador de Defesa Civil, 
a equipe em breve deverá 
receber o reforço de diversos 
bombeiros comunitários, 
que estão em processo de 
capacitação.

Implantação contou com parceria entre a Prefeitura e o Santuário de Aparecida
Foto: xxxx

Prefeita Erica Soler reúne autoridades militares e representante do Santuário em cerimônia de inauguração

Jovem
é condenado 
por crime 
em Pinda

Piquete 
inicia Festa 
do Peão com 
expectativa 
de 120 mil 
pessoas
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Um mês e 14 dias depois de 
um crime que chocou Pinda-
monhangaba, um jovem de 18 
anos foi internado pela Justiça 
na Fundação Casa, no último 
fim de semana, pelo assassina-
to da ex-namorada. A vítima foi 
morta no fim de maio.

Apesar de ter 18 anos, o ex-
-namorado foi julgado como 
menor de idade, pois come-
teu o crime cinco dias antes 
de completar a maioridade.

Prejudicada por dois anos de-
vido a pandemia de Covid-19, 
a tradicional Festa do Peão de 
Piquete tem a volta marcada 
para hoje. Com grandes nomes 
da música sertaneja, o evento, 
batizado como Expoterra Pi-
quetão, é o primeiro grande 
evento na gestão do prefeito 
Rômulo Kazimierz, o Rominho 
(PSDB).

Com reajuste previsto em contrato, empresa explora 1.136 vagas de zonas azul e verde

Prefeitura de Guará aumenta o valor 
da tarifa do estacionamento rotativo

Anunciado pela Prefeitura no 
fim de maio, o reajuste do valor 
da tarifa do estacionamento 
rotativo entrou em vigor nesta 
segunda-feira (4) em Guara-
tinguetá. Alvo de críticas de 
motoristas, a medida eleva em 
15% o preço do ticket da zona 
azul e em 10% o da zona verde.

Com 1.136 vagas distribu-
ídas por 58 pontos da região 
central, o sistema de estacio-
namento rotativo teve sua 
tarifa alterada por um decreto 
municipal baixado pelo prefei-
to Marcus Soliva (PSD), em 27 
de maio. O ato estabeleceu que 
os motoristas passem a pagar 
R$1,15 por meia hora e R$2,30 
por hora de permanência na 
vaga de zona azul, sendo que 
podem seguir no local por no 
máximo duas horas. 
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Foto: Arquivo Atos

Zona azul no centro de Guaratinguetá; motoristas passaram a pagar pelo estacionamento rotativo com reajuste  desde a última segunda-feira; taxa da zona verde também fica mais cara

Estrada Vereador Arsênio Ferreira de Carvalho recém recapeada 
após apoio estadual; outras duas vias receberão serviço semelhante

Foto: Divulgação PMC

Radares em Pinda devem 
entrar em funcionamento 
no próximo dia 15 julho

Pindamonhangaba espe-
ra iniciar, no próximo dia 
15, a fiscalização eletrô-
nica por meio de radares. 
Ao menos oito pontos do 

município receberão o 
controle de velocidade, 
entre 40km/h e 50km/h. 
A medida visa evitar aci-
dentes no trânsito.
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Prefeitura de Guaratinguetá aumenta o 
valor da tarifa do estacionamento rotativo
Reajuste era previsto em contrato com terceirizada; cidade conta com 1.136 vagas de zonas azul e verde 

Anunciado pela Prefeitura 
no fim de maio, o reajuste 
do valor da tarifa do estacio-
namento rotativo entrou em 
vigor nesta segunda-feira 
(4) em Guaratinguetá. Alvo 
de críticas de motoristas, 
a medida eleva em 15% o 
preço do ticket da zona azul 
e em 10% o da zona verde.

Com 1.136 vagas distribu-
ídas por 58 pontos da região 
central, o sistema de esta-
cionamento rotativo teve 
sua tarifa alterada por um 
decreto municipal baixado 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSD), em 27 de maio. O ato 
estabeleceu que os motoris-
tas passem a pagar R$ 1,15 
por meia hora e R$ 2,30 
por hora de permanência 
na vaga de zona azul, sendo 
que podem seguir no local 
por no máximo duas horas. 
Até a última sexta-feira (1), 
os condutores desembolsa-
vam apenas R$ 1 por meia 

Lucas Barbosa 
Guaratinguetá 

hora e R$ 2 por uma hora. 
Nos espaços de zona ver-

de, onde os veículos podem 
ficar estacionados em áreas 
próximas a hospitais por até 
três horas, a tarifa de meia 
hora subiu de R$ 0,50 para 
R$ 0,55 e a de uma hora 
saltou de R$ 1 para R$ 1,10. 

O aumento do ticket gerou 
críticas de moradores pelas 
ruas de Guaratinguetá e nos 
principais grupos de debate 
da cidade na rede social 
Facebook. Questionada pela 
reportagem do Jornal Atos, 
a Prefeitura informou que o 
reajuste já estava previsto 
no contrato firmado em 
2019 entre o Município e 
a empresa Estacionamento 
Digital. 

Podendo ser pagas pre-
sencialmente aos monitores 
da terceirizada ou de forma 
virtual pelo aplicativo da 
Estacionamento Digital, 
as tarifas das zonas azul 
e verde são cobradas de 
segunda a sexta-feira das 
9h às 17h, e aos sábados 
das 9h às 13h.

Sistema zona azul, no Centro de Guaratinguetá, que teve reajuste implantado na última segunda-feira; taxa da zona verde também fica mais cara

Foto: Arquivo Atos

Radares em Pinda devem entrar em funcionamento no dia 15 
Em testes com Inmetro, redutores viram aposta para reduzir índices de acidentes e gerar maior segurança no trânsito

Pindamonhangaba espera 
iniciar, no próximo dia 15, 
a fiscalização eletrônica por 
meio de radares. Ao menos 
oito pontos do município 
receberão o controle de ve-
locidade entre 40km/h e 
50km/h. A medida visa evitar 
acidentes no trânsito.

De acordo com o depar-
tamento de Trânsito, os 
equipamentos são testados 
e certificados junto ao In-
metro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia). A partir da pró-
xima semana, eles entrarão 
oficialmente em funciona-
bilidade. Conforme os res-

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

ponsáveis, os estudos para a 
determinação de velocidade 
de cada trecho, assim como 
a sinalização dos espaços, já 
foram finalizados.

Segundo dados divulgados 
pela Prefeitura, a cidade 
conta com mais de cem mil 
veículos que circulam em 
mais de 1,7 mil ruas e ave-
nidas, com mais de sessenta 
quilômetros de ciclovia ou 
ciclofaixas. A secretaria de 
Segurança Pública apontou 
que com a elevação da ur-
banização, houve aumento 
de conflitos em várias áreas. 
“Para preservar vidas, o Mu-
nicípio avalia a necessidade 
de implantar radares para 
disciplinar a velocidade em 
espaços de maior incidência 
de acidentes”, justificou o res-

ponsável pela pasta, Fabrício 
Pereira.

Somente no Anel Viário, 
um dos pontos mais críticos 
avaliados pela administração, 
quatro trechos receberão ra-
dares. Um dos equipamentos 
será de trinta quilômetros 
por hora, para atender aos 
critérios de cuidados junto 
a um condomínio que está 
próximo à via.

Outros locais, como a ave-
nida José Adhemar César 
Ribeiro, em Moreira César, 
rua Dr. Fontes Junior, no Alto 
Cardoso, rua Alcides Ramos 
Nogueira, em frente ao Sho-
pping Pátio Pinda, e a rua Suí-
ça, no Carangola, terão limites 
de velocidade que variam 
entre quarenta e cinquenta 
quilômetros por hora.

Radares passam por período de testes com Inmetro, para retomada de sistema prevista para o dia 15 

Foto: Divulgação PMP
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Com expectativa de 120 
mil pessoas, Piquete inicia 
Expoterra e Festa do Peão
Luan Santana abre a programação de shows e cidade vive 
expectativa de movimentação econômica com ação social

Programação com grandes nomes do sertanejo é aposta da organização do evento para retorno do público no Piquetão

Foto: Reprodução

Prejudicada por dois anos 
devido a pandemia de Co-
vid-19, a tradicional Festa 
do Peão de Piquete tem a 
volta marcada para hoje. Com 
grandes nomes da música 
sertaneja, o evento, batizado 
como Expoterra Piquetão, é 
o primeiro grande evento na 
gestão do prefeito Rômulo 
Kazimierz, o Rominho (PSDB).

Quem abre a programação 
de shows é o cantor Luan San-
tana. Na sexta-feira (8), Lucas 
Lucco comanda as atrações. 
No sábado (9), a dupla Gian e 

Gabriel Mota
Piquete

Giovani é o destaque, e para 
fechar, no domingo (10), Israel 
e Rodolffo sobem ao palco da 
29ª edição da festa.

Segundo a Prefeitura, a ex-
pectativa de público é de trinta 
mil pessoas por noite, durante 
os quatro dias de evento. A 
entrada requer um quilo de 
alimento não perecível. O Mu-
nicípio espera arrecadar  120 
toneladas de itens do gênero. 

A movimentação econômica 
também é o foco da gestão 
municipal. “Se a gente fizer 
uma estimativa de pessoas 
gastando no mínimo R$ 50 
por noite, imagina a quanti-
dade de dinheiro que a gente 
vai conseguir movimentar” 

afirmou o prefeito. 
O chefe do Executivo frisou 

que a estrutura é uma das 
preocupações da organização, 
principalmente quanto apraça 
de alimentação e as barracas. 
“Finalizamos a licitação das 
barracas da Festa do Peão, foi 
um sucesso! Quase 80% das 
barracas vendidas, tudo dentro 
da transparência”, completou 
Rominho. 

Na primeira quinzena de 
junho, a possibilidade de can-
celamento da festa em virtude 
do avanço nos números da 
pandemia foi discutida, levan-
do em conta a expectativa de 
grande circulação de pessoas 
no município. Após confirmar 
o evento, a Prefeitura destacou 

que fará um maior controle do 
acesso para evitar que normas 
sejam desrespeitadas. 

Como de costume, será re-
alizado no Recinto de Festas 
Miguel Purcino, no Centro da 
cidade. A abertura dos portões 
está prevista para às 18h, e 
o início do rodeio às 19h. As 
principais atrações devem 
subir ao palco a 0h.

Nos meios de comunica-
ção oficiais da Prefeitura foi 
divulgada uma lista de orien-
tações. Há informações sobre 
vestimentas e itens permitidos, 
ressaltando que a festa não 
conta com guarda-volumes, 
podendo implicar na perda do 
que for confiscado pela equipe 
de segurança.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE n° 008/2022 - Edital nº 067/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 105/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA BENEDITO GOMES DA SILVA EM 
CACHOEIRA PAULISTA-SP COM CONCRETO USINADO A QUENTE - CBUQ, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (PROTOCOLO)
Até o dia: 26 de julho de 2022 - Horário: até 9:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES
Dia: 26 de julho de 2022 - Hora: 9:30 horas. 
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.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº. 006/2022
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, com fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei 
Federal 13.204 de 14 de dezembro de 2015, Decreto Federal nº. 8.726 de 27 de abril 
de 2016, Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Federal 8.742 de 
07 de dezembro de 1993 e alterações, Resolução nº 33, CNAS, de 12 de dezembro 
de 2012, NOB/SUAS 2012, Resolução nº 109, CNAS, e demais disposições legais 
pertinentes a matéria, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando 
à seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) ou Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP) interessada em celebrar termo de colaboração que tenha 
por objeto a execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 
para SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, 
PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO EM ESPAÇO COM ESTRUTURA 
PARA ACOLHIMENTO DESTINADO A PESSOAS IDOSAS COM VÍNCULOS FAMILIARES 
ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, A FIM DE GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA.
A abertura dos envelopes será às 10:00 horas do dia 10 de AGOSTO de 2022, localizada 
na Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 
O EDITAL COMPLETO E AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER 
OBTIDAS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS – PAÇO MUNICIPAL – – 
Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010.
Os envelopes contendo os documentos de Habilitação serão protocolados no Setor de 
Protocolos da Prefeitura de Cachoeira Paulista/SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DE PROCESSO LICITATÓRIO

Estando a presente licitação em conformidade com os dispositivos constantes da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de 
março de 1.994, e demais revisões, considerando que o presente certame não infringiu 
dispositivos da Lei Complementar nº 101/2.000, acolhendo o parecer jurídico e as 
decisões da Comissão Permanente de Licitações, e considerando ainda que não houve 
a interposição de recursos administrativos, resolve:
HOMOLOGAR a presente Licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos 
seguintes termos:
Processo nº 086/2022
Convite nº 005/2022
Data da Homologação: 06/07/2022
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
CALÇADAS ACESSÍVEIS DAS PRAÇAS DA REGIÃO CENTRAL DE CACHOEIRA 
PAULISTA COMPREENDENDO A PRAÇA PRADO FILHO E A PRAÇA DOS 
FUNDADORES CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA, 
FISICO FINANCEIRO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES 
DO EDITAL.
Considerando todo o constante do presente procedimento licitatório, em especial 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações e Homologação efetuada, ADJUDICO 
o objeto referido no edital, em sua totalidade, considerando o melhor preço ofertado, a 
seguinte licitante:
• Empresa: DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME – 
EPP, CNPJ: 03.972.250/0001-81, com menor valor global de R$ 243.329,62 (DUZENTOS 
E QUARENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E 
DOIS CENTAVOS)
• 
• Na ausência de recurso ou fatos novos, Intime-se a licitante vendedora para os fins 
de direito.
Cachoeira Paulista, 06 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DE PROCESSO LICITATÓRIO

Estando a presente licitação em conformidade com os dispositivos constantes da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de 
março de 1.994, e demais revisões, considerando que o presente certame não infringiu 
dispositivos da Lei Complementar nº 101/2.000, acolhendo o parecer jurídico e as 
decisões da Comissão Permanente de Licitações, e considerando ainda que não houve 
a interposição de recursos administrativos, resolve:

HOMOLOGAR a presente Licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos 
seguintes termos:
Processo nº 088/2022
Convite nº 007/2022
Data da Homologação: 06/07/2022
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO TEATRO 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME PROJETO, MEMORIAL 
DESCRITIVO, CRONOGRAMA, FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E 
DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL.
Considerando todo o constante do presente procedimento licitatório, em especial 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações e Homologação efetuada, ADJUDICO 
o objeto referido no edital, em sua totalidade, considerando o melhor preço ofertado, a 
seguinte licitante:
• Empresa: DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME, 
CNPJ: 03.972.250/0001-81, com menor valor global de R$ 298.787,10 (DUZENTOS E 
NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS).
Na ausência de recurso ou fatos novos, Intime-se a licitante vendedora para os fins de 
direito.
Cachoeira Paulista, 06 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Lorena, a CARTA CONVITE nº 01/CPL/2022, do tipo menor preço global, para 
contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas para 
fornecimento de licença de uso de sistema integrado para gestão pública, nas 
áreas administrativa, financeira, de recursos humanos e demais, em base mensal, 
por um período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ou 
revogada quando da implementação SIAFIC pelo Poder Executivo, de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência, conforme determinado no Anexo I do 
Edital. A entrega dos envelopes dar-se-á até as 10 horas do dia 18/07/2022, na Praça 
Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à 
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena 
em seu horário de funcionamento, bem como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.
br ou solicitação por email licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas também no endereço acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 062/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFIM
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 25/07/2022 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 25/07/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 08/07/2022 
OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 07/07/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 - PROCESSO 295/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a prestação de serviços em 
manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração de equipamentos e serviço 
de reposição de peças para equipamentos médicos e de fisioterapia para o Ambulatório 
de especialidades II, Centro Especializado em Reabilitação III, Centro de Especialidades 
odontológicas e Atenção Básica, que do dia 05 de julho de 2022 a 26 de julho de 2022 até 
às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta 
Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 26 de julho de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PE Nº 02/2022, PROCESSO Nº 18/2022

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de 
Contrato do processo acima referido, onde lê-se: “R$ 172.099,20 (cento setenta e dois 
mil, noventa e nove reais e vinte centavos)” leia-se “R$ 198.995,20 (cento noventa e oito 
mil, novecentos noventa e cinco reais e vinte centavos)”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 20/2022 - PROC. Nº279/2022

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 consiste na 
aquisição de kits para testes de diagnósticos de dengue, pelo período de 12 (doze) meses,
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das 
empresas vencedoras:
Empresa: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA EPP - CNPJ: 25.067.657/0001-05
Vencedora dos itens 01 e 02 - Valor Total: R$ 59.392,50(cinquenta e nove mil, trezentos e
noventa e dois reais e cinquenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 13/2022 – PROC. Nº 300/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços, do tipo empreitada por menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa para a pavimentação asfáltica da Estrada do Marques, Bairro Santa Rita, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do 
dia 03 de Agosto de 2022, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVAO, CNPJ 51612828000131, 
CONVOCA todas as pessoas, que lhe prestaram serviço no mês 01/2009, a 
comparecerem ao HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO, situado à Rua 
Domingos Leme, nº 77 na cidade de Guaratinguetá - SP, munidos de documentos 
comprobatórios do vínculo (CTPS, PIS/PASEP), para regularização do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS junto à Caixa Econômica FederaL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
HOSP PINDAMONHANGABA LTDA, CNPJ 45224532000140, CONVOCA 
todas as pessoas, que lhe prestaram serviço no período 08/1981 a 09/1986 
e 10/2001 a 11/2008, a comparecerem AO HOSPITAL MATERNIDADE FREI 
GALVÃO, situado à Rua Domingos Leme, nº 77 na cidade de Guaratinguetá - 
SP, munidos de documentos comprobatórios do vínculo (CTPS, PIS/PASEP), 
para regularização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS junto à 
Caixa Econômica Federal.                 

PREFEITURA DE SILVEIRAS

AVISO: CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA
PROCESSO Nº 027/2022
CONVITE Nº 05/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
de: elaboração de projeto de urbanismo para o Conjunto Habitacional “CDHU 
Silveiras V”, com execução de sondagem, elaboração dos projetos básicos, 
executivos e de aprovação, bem como, o registro do loteamento.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, 
vem através deste, comunicar a todos os interessados que, após transcorrido 
o prazo recursal sem a apresentação  de recurso pelos licitantes referente a 
Fase de Habilitação, fica marcada a data de abertura das propostas para o dia 
11/07/2022 às 9h na Diretoria de Compras e Licitações, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP. Ficam convocados os 
licitantes habilitados e demais interessados para a Sessão de abertura dos 
Envelopes de nº 02 – Proposta.
Silveiras, 06 de julho de 2022.

Roberto de Magalhães Ferraz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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Cruzeiro recebe R$ 17 milhões 
para recuperar estradas rurais 
Recurso estadual beneficia vias que cortam três bairros; Prefeitura 
conclui trabalho de recapeamento de outros dois pontos da zona rural  

Atendendo ao pedido da Pre-
feitura de Cruzeiro, o Governo 
do Estado confirmou na última 
semana que liberará R$ 17 
milhões para a pavimentação 
de duas estradas da zona rural. 
Beneficiando os moradores de 
três bairros, a iniciativa tenta 
facilitar o escoamento da pro-
dução agrícola e garantir mais 
segurança aos motoristas que 
trafegam pela região. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
revelou que na última quin-
ta-feira (30) foi contemplada 
pela nona fase do programa 
estadual “Novas Vicinais”, que 
prevê a recuperação 1.390 

Lucas Barbosa 
Cruzeiro 

estradas distribuídas pelo ter-
ritório paulista. Em Cruzeiro, 
o projeto viabilizará melhorias 
nas estradas municipais Eurico 
Rodrigues de Azevedo, que liga 
os bairros Brejetuba e Passa 
Vinte, e Joaquim Ferreira de 
Carvalho, que interliga o Bre-
jetuba ao bairro Embaú Mirim. 

Segundo o Executivo, na 
Eurico Rodrigues o serviço 
consistirá no recapeamento 
asfáltico de 3,7 quilômetros. 
Na Joaquim Ferreira a obra 
terá uma maior complexidade, 
pois além da pavimentação 
de pouco mais de cinco quilô-
metros, será implantado um 
sistema de drenagem para 
evitar novos alagamentos no 
trecho. 

O prefeito Thales Gabriel 

Fonseca (PSD) comemorou 
a conquista do apoio estadu-
al para a concretização das 
obras. “É com muita alegria 
que anuncio mais esse impor-
tante investimento na nossa 
tão querida zona rural. Esses 
serviços garantirão melhorias 
na infraestrutura, no escoa-
mento da produção agrícola, 
no estímulo ao turismo rural, 
e claro, na segurança de quem 
utiliza essas estradas. Só tenho 
a agradecer ao nosso amigo e 
parceiro, governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), pela sensibilida-
de e, claro, ao nosso conterrâ-
neo e secretário de Governo do 
Estado, Marcos Penido”. 

As datas de início e de previ-
são de término das obras deve-
rão ser divulgadas pela atual 

gestão municipal na próxima 
semana. Em contrapartida, o 
Executivo informou que foi 
concluído no fim de junho o 
recapeamento asfáltico de 
8,1 quilômetros das estradas 
municipais Vereador Arsênio 
Ferreira de Carvalho, que liga 
a rodovia SP-058 aos bairros 
Brejetuba e Várzea Alegre, e 
Prefeito José Manoel Ferreira 
de Carvalho, principal ponto 
de ligação entre o Brejetuba 
e o bairro Embaú Mirim.

As melhorias foram reali-
zadas através de um recurso 
estadual de R$ 9,9 milhões, 
proveniente de um convênio 
firmado entre o Município 
e o DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) em 17 
de novembro do ano passado.

Estrada Vereador Arsênio Ferreira de Carvalho, recém recapeada após apoio estadual; outras duas vias receberão serviço semelhante

Foto: Divulgação PMC

Um mês e 14 dias depois 
de um crime que chocou 
Pindamonhangaba, um 
jovem de 18 anos foi inter-
nado pela Justiça na Funda-
ção Casa, no último fim de 
semana, pelo assassinato 
da ex-namorada. A vítima 
foi morta no fim de maio.

Em depoimento, o in-
frator revelou que matou 
Juliana Fernandes Cândi-
do, que tinha 19 anos, por 
não aceitar o fim do rela-
cionamento. Proferida na 

Da Redação 
Pindamonhangaba 

Jovem é internado
na Fundação Casa 
por matar ex-namorada
em Pindamonhangaba

sexta-feira, dia 1, a decisão 
judicial estabeleceu que o 
rapaz poderá ficar até três 
anos internado na instituição 
por ato infracional análogo 
ao feminicídio.

O sentenciado confessou 
à Justiça ser o assassino de 
Juliana, executada a tiros em 
20 de maio na saída do Colé-
gio Tableau, no bairro Maria 
Áurea, ao lado do carro do 
pai, que a aguardava.

Apesar de ter 18 anos, o ex-
-namorado foi julgado como 
menor de idade, pois come-
teu o crime cinco dias antes 
de completar a maioridade.

Momento em que Juliana foi morta; acusado vai para Fundação Casa

Foto: Divulgação PMP


