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Eleitores têm até 18 de agosto para solicitar voto em trânsito 
Avaliação do Tribunal Eleitoral aponta que RMVale ganhou 264 mil registros eleitorais na última década

Para garantir que todos 
os eleitores aptos possam 
votar, a Justiça Eleitoral re-
aliza até o dia 18 de agosto 
a transferência temporária, 
mais conhecida como “voto 
em trânsito”. A medida é 
destinada aos eleitores que 
não estarão em sua cidade de 
votação, mas que podem par-
ticipar da decisão do pleito.

Para garantir a participa-
ção na eleição no próximo dia 
2 de outubro, é necessário 
comparecer ao cartório do 
município em que vota para 
comunicar a transferência.

Da Redação 
RMVale 

Foto: Reprodução EBC

A solicitação só será aceita 
para cidades que possuam 
mais de cem mil habitantes, 
como explicou o responsá-
vel pelo cartório de Pinda-
monhangaba, João Amaro. 
“Se o morador de Pinda 
tentar trocar para Roseira, 
não será permitido, pois a 
cidade tem menos de cem 
mil habitantes. É preciso 
estar atento à essa norma 
também”, enfatizou.

Outro ponto que deve ser 
observado com atenção pe-
los eleitores é que uma vez 
transferido temporariamen-
te, o voto só poderá ser feito 
naquele local.

Quem precisar estar fora 
da cidade com emergência 

Hospital quer usar verba para cobrir déficit; funcionários da rede passam a piso de R$ 3,8 mil

Câmara aprova R$ 3 milhões 
para Santa Casa e salário para 
agentes da Saúde em Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou, por unanimidade, o pro-
jeto do Executivo para suple-
mentação de verba, no valor 
total de R$ 21 milhões. Nesse 
montante, R$ 3 milhões são 
destinados à Santa Casa. O 
salário para agentes políticos 
também movimentou a pauta. 

O projeto de lei 109 foi 
analisado em primeira e se-
gunda votação, durante a 
sessão desta segunda-feira 
(25). Além da verba destinada 
à Santa Casa, o restante do 
valor será utilizado em ações 
como obras de infraestrutura, 
aquisição de equipamentos 
odontológicos e contratação 
de serviços na área de saúde. 
Os R$ 3 milhões repassados 
pela Prefeitura de Lorena 
para a Santa Casa serão usa-
dos para cobrir o déficit da 
instituição.

Foto: Rafaela Lourenço

Corredor da Santa Casa de Lorena, que aguarda liberação de R$ 3 milhões para amenizar crise; verba aprovada na Câmara garante fôlego financeiro
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Guará entrega 
UPA 24 horas 
e centro de 
diagnóstico

A Prefeitura de Guaratin-
guetá entrega nesta quar-
ta-feira a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).  A 
unidade ficará sob gestão 
da Santa Casa e começa o 
atendimento 24 horas na 
quinta-feira, incluindo fe-
riados e pontos facultativos. 

Na UPA serão realizadas 
consultas, exames e pro-
cedimentos de urgência e 
emergência. Pág.  6
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Requerimento 
cobra acesso 
entre o Horto e 
Vila Esperança
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Uma ponte sobre o rio 
Quatinga, que liga os bairros 
Horto Florestal e Vila Espe-
rança, em Lorena, está inter-
ditada desde fevereiro devido 
as chuvas que atingiram o 
município no início de 2022. 
Para ter acesso entre os bair-
ros, os moradores precisam 
passar por uma propriedade 
particular. 

Câmara rejeita 
contas de 2019 
de Ernaldo
e Dina Moraes

Em sessão extraordinária 
realizada na última segun-
da-feira (25), a Câmara de 
Aparecida rejeitou, por 5 a 
3, as contas do exercício de 
2019 do governo de Ernaldo 
César Marcondes (MDB) e 
Dina Moraes Moreira (PDT). 
A votação acompanhou o 
parecer do TCE (Tribunal de 
Contas do Estado), que havia 
rejeitado as contas.

Pág.  2

Manthiqueira 
sofre goleada 
em Penápolis
e vira lanterna

O Manthiqueira sofreu uma 
goleada fora de casa contra a 
Penapolense, em partida mar-
cada por chances claras de gols 
para a equipe de Guaratingue-
tá. A vitória por 5 a 0 devolveu 
ao time de Penápolis o sonho 
de chegar à terceira fase do 
Paulista da Segunda Divisão.

Pinda anuncia expansão 
de centro de compras
e cem novos empregos

Pindamonhangaba recebe-
rá reforço na economia. Essa 
é a expectativa na cidade que 
anunciou, na última semana, 
a expansão do Shopping 
Pátio Pinda para mais oito 
lojas. A estimativa é que 

a ampliação gere novos 
cem postos de trabalho. De 
acordo com representantes 
do centro de compras, o 
primeiro semestre de 2022 
foi positivo.
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Com cerca de 250 vagas, rede 
de supermercados confirma 
unidade em Ubatuba

Shopping Pátio Pinda, que anunciou expansão na última semana; empreendimento é aposta para economia

Foto: Bruna Silva

e não conseguir solicitar 
o voto em trânsito, poderá 
justificar a ausência.

Mais votos – Um levan-
tamento do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) apontou 
que a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) aumentou 
em 15,51% o número de 
eleitores aptos nos últimos 
dez anos.

Segundo o órgão, a região 
ganhou um contingente 
de 264,3 mil novos títulos 
eleitorais. Em números ge-
rais, os registros eleitorais 
aumentaram de 1,70 milhão 
de pessoas para 1,96 milhão 
entre 2012 e 2022.

Encontro com a urna, marcado para outubro; atenção ao voto em trânsito

Prefeitura de 
Canas aposta 
em Festa para 
aquecer turismo

Cancelada nos últimos dois 
anos devido a pandemia, a tra-
dicional Festa Italiana de Ca-
nas terá sua nova edição ini-
ciada na noite da quinta-feira 
(28). Além de apresentações 
musicais, a Prefeitura aposta 
na gastronomia para atrair 
turistas de toda a região. Prin-
cipal atração do calendário 
de festividades de Canas de 
2022, a 16ª Festa Italiana 
contará com quatro dias de 
celebração, estendendo-se 
de quinta-feira até o domingo 
(31). Com entrada gratuita e 
programação das 19h às 0h, 
o evento será realizado no 
Espaço Cultural Cerâmica, 
no Centro.

Pág. 5



27 DE JULHO DE 20222

Câmara de Lorena aprova R$ 3 milhões 
para Santa Casa e novo salário para Saúde 
Hospital planeja usar verba para cobrir déficit; funcionários da rede municipal passam a piso de R$ 3,8 mil 

A Câmara de Lorena apro-
vou, por unanimidade, o 
projeto do Executivo para 
suplementação de verba 
no valor total de R$ 21 mi-
lhões. Nesse montante, R$3 
milhões são destinados à 
Santa Casa. O salário para 
agentes políticos também 
movimentou a pauta.

O projeto de lei 109 foi 
analisado em primeira e 
segunda votação, durante a 
sessão desta segunda-feira 
(25). Além da verba destina-
da à Santa Casa, o restante 
do valor será utilizado em 
ações como obras de in-
fraestrutura, aquisição de 
equipamentos odontológicos 
e contratação de serviços na 
área de saúde. 

Os R$ 3 milhões repassa-
dos pela Prefeitura de Lore-
na para a Santa Casa serão 
usados para cobrir o déficit 

Andrea Moroni 
Lorena 

da instituição. A informação 
foi dada pelo superintenden-
te do hospital Dario Costa. “O 
recurso será utilizado para a 
compra de insumos, presta-
dores de serviços e pessoal”.

A Santa Casa de Lorena é 
referência para uma série de 
cidades das sub-regiões do 
Vale da Fé e Vale Histórico, 
mas os recursos são aponta-
dos como insuficientes para 
cobrir as despesas devido 
aos incentivos recebidos e 
também a tabela SUS, que está 
defasada. “Como um todo po-
demos dizer que o passivo é 
que compromete os recursos, 
pois ficaram muitas dívidas 
que estão sendo equaciona-
das agora”, explicou Costa.

Com os diversos serviços 
prestados para os planos pri-
vados e convênios firmados 
com o Estado para realiza-
ção demandas específicas, 
a Santa Casa recebe R$520 
mil. “Mas o déficit mensal da 
Santa Casa é de R$ 980 mil 
por mês. No início do ano, o 

Santa Casa de Lorena, que aguarda liberação de R$ 3 milhões para amenizar crise; verba aprovada na Câmara

Foto: Rafaela Lourenço

Governo do Estado prometeu 
complementar esses R$ 520 
mil até R$ 2,2 milhões, mas 
isso ainda não ocorreu”.

O repasse de R$ 3 milhões 
e a liberação dos outros 
R$18 milhões em verbas 
foram aprovados por una-
nimidade. 

Salários – Além das verbas, 
os vereadores aprovaram em 
duas votações, a adequação 
ao piso salarial dos agentes 
de saúde na cidade. Retro-
ativo a maio, o pagamento 
passa de R$ 1.550 para 
R$2.424, além de cesta bási-
ca de R$ 181 e insalubridade 
de R$ 484.

No geral, o valor para 
o piso do setor na cidade 
passou de R$ 2.490 para 
R$ 3.800. “Toda classe está 
de parabéns, porque lutou 
por isso. Cobrou, buscou 
os direitos, e hoje tem o 
piso dentro do que deve 
ser estabelecido”, exaltou o 
presidente da Câmara, Fábio 
Longuinho (PSD).

Câmara de Aparecida rejeita contas de 2019 de Ernaldo e Dina 
Foto: Arquivo Atos

Em sessão extraordinária 
realizada na última segun-
da-feira (25), a Câmara de 
Aparecida rejeitou, por 5 a 
3, as contas do exercício de 
2019 do governo de Ernaldo 
César Marcondes (MDB) e 
Dina Moraes Moreira (PDT). 
A votação acompanhou o 
parecer do TCE (Tribunal de 
Contas do Estado), que havia 
rejeitado as contas.

Os ex-prefeitos dividi-
ram o ano administrativo 
municipal de 2019, após 
Marcondes ser condenado 
com afastamento e blo-
queio de bens no valor de 
mais de R$11,6 milhões, 
por autorização sob fraude 
de abertura de licitação na 
modalidade convite para 
aquisição de kits escolares. 
A contratação estaria di-

Andréa Moroni 
Aparecida 

recionada para a empresa 
DCB Comercial Eireli, com 
constatação ainda de su-
perfaturamento de preços 
em R$ 446.676. Ernaldo foi 
substituído pela vice Dina, 
em junho daquele ano.

Sobre as contas de 2019, o 
vereador Gu Castro (PSDB), 
presidente da Casa, infor-
mou que o parecer do Tribu-
nal apontou irregularidades 
nas áreas de pessoal, fiscal e 
precatórios. “Como em 2019 
o Ernaldo ficou até junho e a 
Dina assumiu até dezembro, 
os dois acabaram sendo 
penalizados pela Câmara”, 
lembrou

Com a rejeição da Câmara, 
Ernaldo e Dina devem ficar 
inelegíveis, mas ainda cabe 
recurso. “Os dois devem 
recorrer da decisão, mas o 
Ernaldo já tem outras contas 
rejeitadas e a Dina tem outras 
contas para serem analisa-
das”, explicou Gu Castro.

Dupla deve recorrer da decisão, que tira direitos políticos eleitorais por até oito anos; histórico recente de processos

Requerimento cobra ação em acesso 
entre o Horto Florestal e Vila Esperança, 
fechado há quase cinco meses em Lorena 

Uma ponte sobre o rio Qua-
tinga, que liga os bairros Horto 
Florestal e Vila Esperança, em 
Lorena, está interditada desde 
fevereiro devido as chuvas 
que atingiram o município no 
início de 2022. Para ter acesso 

Andréa Moroni 
Lorena 

entre os bairros, os moradores 
precisam passar por uma pro-
priedade particular.

Para cobrar a Prefeitura 
sobre a realização da obra, 
o vereador Mauro Gonçal-
ves Fradique de Oliveira, o 
Maurinho Fradique (MDB), 
apresentou um requerimento, 
que foi aprovado por 9 votos a 
5 na Câmara, onde questiona 

a demora para uma solução 
quanto a dificuldade enfren-
tada no local.

O vereador justificou o pe-
dido ressaltando que, na Vila 
Esperança, residem diversos 
idosos e portadores de necessi-
dades especiais que frequente-
mente necessitam se deslocar 
ao centro da cidade em busca 
de atendimento médico. 

Os ex-prefeitos de Aparecida, Dina e Ernaldo, que tiveram as contas de 2019 rejeitadas na Câmara; medida pode afastar a dupla da política

Fradique ressaltou que 
diversos vereadores e o pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB) 
estiveram no local no dia 14 
de fevereiro para verificar 
os estragos das chuvas, mas 
até agora nada foi feito.  

Prefeitura – Segundo a se-
cretária de Obras e Planeja-
mento Urbano, Rosana Reis 
Alves Corrêa, a Prefeitura já 
abriu licitação para contra-
tar a empresa responsável 
pela obra.

“A licitação está marcada 
para 9 de agosto e, logo em 
seguida, começa a obra”, 
informou.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 027/2022- CONVITE Nº 05/2022
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere, analisando o processo licitatório realizado na modalidade Convite nº 05/2022, 
cujo objeto é a "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", considerando a Ata de julgamento de propostas, 
emitida pela Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o 
objeto à empresa LINEAR ENGENHARIA E URBANISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 
14.065.911/0001-01 pelo valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). Fica a empresa 
vencedora convocada para a assinatura do Termo Contratual no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.

Silveiras, 26 de julho de 2022.
Guilherme Carvalho da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO No 334/2022 SUP – 4954/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de inscrição no curso de direito educacional descomplicado 2.0 para 
a realização da capacitação de supervisoras de ensino da Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: PÚBLICA GESTÃO EDUCACIONAL LTDA- CNPJ no 30.956.789/0001-10
VALOR TOTAL: R$ 4.191,60 (quatro mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE No 34/2021 - PROC. No 472/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de Raio-X e Ultrassom Diagnóstico para atender
as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Emendas Parlamentares,
especificações e quantitativos estabelecidos no contrato e no termo de referência, no prazo
de 05 (cinco) meses. CONTRATADA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL 
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 71.256.283/0001-85 - 
VENCEDORA DO ITEM: 01; VALOR TOTAL: R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil 
reais) - DATA DE ASSINATURA: 26/07/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 17/2022 - PROC. No 2/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de mudas nativas de espécies diversas para o Município pelo período
de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no contrato e no
termo de referência. CONTRATADA: AGROMINAS COMÉRCIO DE PANTAS LTDA EPP - 
CNPJ:05.538.322/0001-02 - VENCEDORA DO ITEM: 01; VALOR TOTAL: R$ 252.220,50
(duzentos e cinquenta e dois mil e duzentos e vinte reais e cinquenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 26/07/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP No 04/2022 - PROC. No 52/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
engenharia para Término da Creche/Escola Comerciários – Bairro dos comerciários II, com 
fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos. CONTRATADA: BPS ELÉTRICA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CNPJ: 07.118.205/0001-15 - VENCEDORA DO ITEM: 01; 
VALOR TOTAL: R$ 1.732.312,29 (hum milhão e setecentos e trinta e dois mil e trezentos 
e doze reais e vinte e nove centavos)
 DATA DE ASSINATURA: 26/07/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE No 20/2022 - PROC. No 279/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de kits para diagnóstico de dengue, pelo período de 12 (doze) meses,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital. CONTRATADA: MEDICAL 
CHIZZOLINI LTDA EPP - CNPJ: 25.067.657/0001-05 - VENCEDORA DO ITEM: 01, LOTE 
01 e ITEM 02, LOTE: 02; VALOR TOTAL: R$ 59.392,50 (cinquenta e nove mil e trezentos 
e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 26/07/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 11/2022 - PROC. No 205/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia para
execução de serviços de reparo e manutenção corretiva de instalações prediais de Unidades 
de Saúde, com fornecimento de material, equipamento e mão de obra, que integrou o 
Edital em todos os termos e condições, no prazo de 12 (doze) meses. CONTRATADA: RT 
ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.091.314/0001-63 - VENCEDORA DO ITEM: 02, 
LOTE: 02; VALOR TOTAL: R$ 1.021.283,58 (hum milhão e vinte e um mil e duzentos e 
oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
DATA DE ASSINATURA: 26/07/22.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de nova Proposta - TP n°. 11/2022 - Proc. no. 293/2022

O Município de Lorena-SP torna público o resultado da sessão extraordinária
referente a Tomada de Preço 11/2022 que tem como objeto Contratação de empresa
para prestação de serviços de engenharia para infraestrutura – pavimentação com
bloquetes, guias, sarjetas e calçadas da rua Carlino Luiz Dos Santos, município de
Lorena/SP. Cujo analisamos a nova proposta da empresa OSAKA CONSTRUTORA LTDA 
EPP no valor de R$ 205.678,50, e decidimos que a proposta está de acordo com o que é 
exigido em edital e declaramos a empresa OSAKA CONSTRUTORA LTDA EPP
VENCEDORA. 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.

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 335/2022-SUP; 
5542/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços de arbitragem de futebol de campo para atender as 
necessidades da Secretaria de Esportes. CONTRATADA: CLOVIS ROGERIO MARCAL 
DA SILVA 08112152888- CNPJ/MF No:27.653.436/0001-36.
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO ELETRÔNICO No 24/2022 – PROCESSO No 295/2022

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: 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. O Município de Lorena/SP torna público o ACOLHIMENTO PARCIAL d 
Impugnação apresentada pela empresa LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP no processo 
de licitação supramencionado conforme Parecer Jurídico No 1.066/2022. O Edital será 
rerratificado, haverá nova data de abertura da sessão pública e o processo licitatório 
permanece à disposição para vistas dos interessados na sede 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, ramal 3041 ou 
3046, das 09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 02

Contrato 102/20 – PP 28//20 – Proc. Lic. 163/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA ME
CNPJ No: 11.344.914/0001-96
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato no 102/2020, decorrente do Processo Licitatório no 163/2020, Pregão
Presencial no 28/2020, firmado em 06 de julho 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 06 de julho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, abaixo do índice
contratual (IGPM), por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 10,74%
(dez inteiros setenta e quatro centésimos por cento), perfazendo um montante de R$
4.152,00 (quatro mil, cento cinquenta e dois reais), observado o interregno mínimo de 12
(doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando a aplicação do reajuste, o valor atualizado do
contrato passará para R$ 42.816,00 (quarenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais).
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas
relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é R$ 42.816,00
(quarenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no “caput” será pago em 12 (doze) parcelas
mensais e sucessivas, no valor de R$ 3.568,00 (três mil, quinhentos sessenta e oito reais)
cada uma delas, mantendo-se as demais condições de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 03

 Contrato 42/21 – TP 04/21 – Proc. Lic. 224/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: J. B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ
CNPJ No: 03.750.447/0001-76
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de
vigência do Contrato no 42/2021, decorrente do Processo Licitatório no 224/2021, Tomada
de Preços no 04/2021, firmado em 01 de setembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 01 (um) mês, a partir de 02 de julho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria
referente ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 02/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 05

Contrato 14/21 – CP 07/20 – Proc. Lic. 481/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO:RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME-CNPJ No: 15.236.668/0001-00
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato no 14/2021, decorrente do Processo Licitatório no 481/2020,
Concorrência Pública no 07/2020, firmado em 19/02/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 03 (três) meses, a partir de 19/07/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria
referente ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 19/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei no 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 334/2022SUP; 
4954/2022GPRO, com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, III e VI, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na contratação de inscrição no curso de direito educacional descomplicado 
2.0 para a realização da capacitação de supervisoras de ensino da Prefeitura Municipal 
de Lorena. CONTRATADA: PÚBLICA GESTÃO EDUCACIONAL LTDA – CNPJ No. 
30.956.789/0001-10
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2022

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 336/2022-SUP; 
5781/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço de renovação de aferição dos tacógrafos dos veículos 
da Secretaria de Educação. CONTRATADA: GUARATAC CRONOTACOGRAFOS LTDA - 
ME- CNPJ/MF No:18.833.069/0001-61
DATA DA ASSINATURA: 21/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 02

 Contrato 102/20 – PP 28//20 – Proc. Lic. 163/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA ME
CNPJ No: 11.344.914/0001-96
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato no 102/2020, decorrente do Processo Licitatório no 163/2020, Pregão
Presencial no 28/2020, firmado em 06 de julho 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 06 de julho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, abaixo do índice
contratual (IGPM), por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 10,74%
(dez inteiros setenta e quatro centésimos por cento), perfazendo um montante de R$
4.152,00 (quatro mil, cento cinquenta e dois reais), observado o interregno mínimo de 12
(doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando a aplicação do reajuste, o valor atualizado do
contrato passará para R$ 42.816,00 (quarenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais).
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas
relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é R$ 42.816,00
(quarenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no “caput” será pago em 12 (doze) parcelas
mensais e sucessivas, no valor de R$ 3.568,00 (três mil, quinhentos sessenta e oito reais)
cada uma delas, mantendo-se as demais condições de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2022

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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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 030/2022

Edital nº 079/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 125/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE T.I. 
(TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO), SOB DEMANDA, COM HABILITAÇÃO PARA SUPORTE 
EM AMBIENTE MICROSOFT, BEM COMO, NO SUPORTE EM MONITORAÇÃO 
DE SERVIDORES DE DADOS, NO ATENDIMENTO E SUPORTE AO USUÁRIO DE 
INFRAESTRUTURA DE T.I., NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE, NA MANUTENÇÃO 
EM REDE LÓGICA, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS/
MULTIFUNCIONAIS/PLOTTERS, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 08 de agosto de 2022
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 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. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 026/2022

Edital nº 073/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 119/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor do lote.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL FUTURA E 
PARCELADA, DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E ASSEIO DOS PRÉDIOS 
PÚBLICOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA PAULISTA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 09 de agosto de 2022
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 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. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010.

AVISO DE ABERTURA 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: 07 de agosto de 2022 - Horário: até 14:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES
Dia: 07 de agosto de 2022 - Hora: 14:30 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.
EDITAL Nº 074/2022 

EDITAL Nº 074/2022 
PROCESSO Nº 120/2022 

DISPENSA DE VALOR Nº 070/2022 
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, 
realizará Dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, 
nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste 
Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor 
proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: 

 
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: DIA 29/07/2022, ÀS 16:00 HORAS 

 
 
 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  

      

1.0 – DO OBJETO:     

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO PARA INSTALAÇÃO NO 
TEATRO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 83/22 - PROCESSO 326/22 SUP – 5677/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – PRODESP – CNPJ: 62.577.929/0001-35
OBJETO: Contratação prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de 
interesse da CONTRATANTE, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. VALOR TOTAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) MESES - DATA DA ASSINATURA: 05/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 93/22 - PROCESSO 335/22 SUP – 5542/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena 
OBJETO: Contratação de serviços de arbitragem de futebol de campo para atender as 
necessidades da Secretaria de Esportes.
CONTRATADA: CLOVIS ROGERIO MARCAL DA SILVA 08112152888- CNPJ: 
27.653.436/0001-36 VALOR TOTAL: R$ 17.240,00 (dezessete mil, duzentos e quarenta 
reais)- Vigência: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 93/22 - PROCESSO 336/22 SUP – 5781/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de renovação de aferição dos tacógrafos dos veículos da
Secretaria de Educação. CONTRATADA: GUARATAC CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME
CNPJ: 18.833.069/0001-61 - VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 (mil reais) - Vigência de 30 
(trinta) dias. DATA DA ASSINATURA: 21/07/2022



27 DE JULHO DE 20224

Festa Italiana aquece o turismo em Canas

 
Nº 02/2022 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E 
CONSELHO FISCAL DA CASA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE 
APARECIDA – QUADRIÊNIO 28/08/2022 a 27/08/2026.  
 
Eu, MARISTELA PFEIFER, brasileira, maior, capaz, casada, profissão Administradora de Empresa, 
portadora da cédula de identidade nº 11.044.590-9 SSP/SP e Cadastro Nacional de Pessoa 
Física n° 007.056.498-14, na qualidade de Presidente da Diretoria Executiva da Casa da Infância e 
da Juventude de Aparecida/SP, do quadriênio 27/08/2018 a 27/08/2022, CONVOCO, a Diretoria 
dessa Associação, o Conselho Fiscal e todos os Associados em pleno gozo de seus direitos legais, 
estatutários e regimentais para participarem da Assembleia Geral Ordinária Para Eleição e Posse da 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Casa da Infância e da Juventude de Aparecida – Quadriênio 
28/08/2022 a 27/08/2026, nessa ocasião também dar-se-á a posse ao Presidente Emérito da 
Associação (conforme Estatuto Social da Associação – Título: V, Artigo 20 e Parágrafos Primeiro, 
Segundo e Terceiro). A Eleição e posse acontecerão também em conformidade com o Estatuto Social 
da Associação, na sede da Associação, na Rua: Nagib Chad nº 450, bairro: Jardim Paraíba, cidade: 
Aparecida/SP, no dia de 24 de agosto de 2022, ás 18h30min, caso haja presença de mais da metade 
dos associados que estejam em pleno gozo dos direitos estatutários, caso não seja alcançado o 
quórum mínimo na primeira convocação, acontecerá no mesmo local e data, ás 19h00min com 
qualquer quórum, ainda acontecerá nova votação no caso de empate entre as chapas mais votadas. De 
acordo com o Estatuto dessa Associação as chapas deverão contemplar todos os cargos eletivos em 
todos os órgãos, sendo vedada a acumulação de cargos e a participação do candidato em mais de uma 
chapa, sendo para Diretoria Executiva os seguintes membros: Presidente, Vice Presidente, Primeiro 
Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, Primeiro Suplente, 
Segundo Suplente e Terceiro Suplente; e para o Conselho Fiscal: três membros, e a ele competindo 
eleger na sua primeira reunião o seu Presidente e Primeiro e Segundo Secretário. Ressalta-se que os 
membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal não recebem remuneração, vantagens ou 
benefícios direta ou indiretamente por qualquer forma ou titulo em razão das competências, funções 
ou atividades que lhe são atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. Quanto ao processo de 
inscrição para o registro das chapas ocorrerá no período de 27/07/2022 á 01/08/2022, na secretaria da 
Casa da Infância e da Juventude de Aparecida, no horário das 9h00min as 17h00min, sendo os 
documentos exigidos para inscrição do candidato: Titulo de Eleitor, Cadastro Nacional de Pessoa 
Física, Carteira de Identidade e comprovante de endereço, devendo ser apresentados os originais e 
cópias dos mesmos, ainda encerrado o prazo para as inscrições ocorrerá à notificação dos candidatos 
que possuírem irregularidades e os mesmos terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para suprirem 
as irregularidades apontadas. Quanto à lavratura de ata das chapas registradas será realizada na data 
02/08/2022 e será fixada na secretaria da Casa da Infância e da Juventude de Aparecida. Quanto ao 
Processo de Impugnação ressalta-se que a impugnação somente poderá ser feita mediante 
representação escrita ao Presidente, nos seguintes prazos: 
- Prazo para impugnação: 02 a 04/09/2022; 
- Notificação do impugnado na data: 05 a 08/08/2022; 
- Prazo para resposta de impugnação: 09 a 11/08/2022; 
- Recurso do impugnado ao Conselho Fiscal: 12 a 15/08/2022; 
- Decisão do Conselho Fiscal: 16 a 18/08/2022. 
Quanto à Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal será realizada na mesma data 
(24/08/2022) e local da eleição, logo depois de findada a mesma.  
Saudações, 
 
 
 
 
 

GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA
“BEIRA RIO DA NOVA GUARÁ”

CNPJ: 45.382.629/0001-81

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA “BEIRA RIO DA 
NOVA GUARÁ”, vem por intermédio da Sra. CLAUDINÉIA APARECIDA PEREIRA – 
ADMINISTRADORA PROVISÓRIA, através de Alvará Judicial expedido pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo – Comarca de Guaratinguetá, referente ao Processo 
Digital Nº 1004156-04.2021.8.26.0220, em decisão proferida no dia 13 de julho de 2022, 
assinado digitalmente pela Exma. Dra. Katia Margarido Barroso, liberado em 14 de julho 
de 2022, às 20h18; conforme Artigo 33º - § 1º - Incisos I e III do Estatuto Social, convidar 
os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, onde se decidirá sobre 
as seguintes pautas:
1) Reativação da Associação;
2) Eleição e Posse da Nova Diretoria Executiva - Biênio 2022/2024, com mandato de 18 
de agosto de 2022 a 31 de março de 2024;
3) Eleição e Posse do Conselho Deliberativo - Triênio 2022/2025 - com mandato de 18 de 
agosto de 2022 a 31 de março de 2025 - conforme Artigo 28º - do Conselho Deliberativo. 
O Conselho Deliberativo será composto pelo Associado Fundador que doravante torna-
se Vitalício e Associado Eleito, em Assembléia Geral convocada para esse único fim, no 
total de 18 (dezoito) membros mais 6 (seis) suplentes, para um mandato de 3 (três) anos, 
podendo ser reeleitos quantas vezes se candidatarem;
4) Eleição e Posse do Conselho Fiscal - Triênio 2022/2025, com mandato de 18 de agosto 
de 2022 a 31 de março de 2025, conforme Artigo 26º - do Conselho Fiscal. O Conselho 
Fiscal do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Beira Rio da Nova Guará será 
composto por 7 (sete) membros, sendo 3 (três) membros do Conselho Deliberativo eleitos, 
e 4 (quatro) membros do Quadro de Associados, com 2 (dois) suplentes, sendo 1 (um) 
indicado pelo Conselho e 1 (um) do Quadro de Associados, via Assembléia Geral, sendo 
todos devidamente eleitos;
5) Ratificação de todos os atos praticados pelas Diretorias anteriores.
Todos os interessados aos cargos da Diretoria Executiva, deverão inscrever as suas 
chapas até o dia 17 (dezessete) de agosto de 2022 (Terça-Feira), das 19h30 às 21h, na 
Sede Social do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba “Beira Rio da Nova Guará”, 
na Avenida Vaz de Caminha, nº 101, Bairro da Vila Paraíba, Guaratinguetá/SP. As chapas 
a serem inscritas para a Diretoria Executiva deverão obedecer aos seguintes critérios: 
- Conforme ARTIGO 23 - § 2º - DO ESTATUTO SOCIAL - Apresentar os nomes dos 
membros da Diretoria Executiva: Presidente Executivo; 1º Vice-Presidente Executivo; 2º 
Vice-Presidente Executivo; Vice-Presidente de Carnaval; Vice-Presidente de Educação e 
Cultura; 1º Secretário Executivo; 1º Tesoureiro Executivo, sempre apresentados em chapa 
completa, com nome, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço residencial, CPF, 
RG; não sendo permitido ao associado, fazer constar seu nome, ou permitir, em mais de 
uma chapa concorrente, para a eleição.
- Conforme CAPITULO IX – ARTIGO 38 – DO ESTATUTO SOCIAL - Candidato a cargo 
eletivo, associado maior de 21 anos. A ELEIÇÃO E POSSE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 
(DEZOITO) DE AGOSTO DE 2022 (Quinta-Feira), na Sede Social do Grêmio Recreativo 
Cultural Escola de Samba “Beira Rio da Nova Guará” – sito à Avenida Vaz de Caminha, 
101, Bairro da Vila Paraíba – Guaratinguetá/SP, conforme Artigo 34º - § 1º.  A Assembléia 
Geral Ordinária, em 1ª Convocação, às 19h30 e, em 2ª Convocação, às 20h30.

Guaratinguetá, 22 de Julho de 2022.

CLAUDINÉIA APARECIDA PEREIRA
- ADMINISTRADORA PROVISÓRIA -

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. 

2519- PEDRO FELIPE DE LIMA DUARTE E TAMARA ESTEFÂNIA 
DA SILVA SANTOS. Ele, brasileiro, comerciante, solteiro, nascido 
no dia 23 de maio de 1994, residente e domiciliado Rua Santa 
Rita, no 413, Santa Rita, Aparecida-SP, filho de JOÃO MAXIMO 
DUARTE E DE ANDREIA SANTANA DE LIMA. Ela, brasileira, 
comerciante, solteira, nascida no dia 12 de abril de 1991, residente 
e domiciliada Rua Santa Rita, no 413, Santa Rita, Aparecida-SP, 
filha de CLAUDECIR DOS SANTOS e de FÁTIMA SIMÕES DA 
SILVA, falecida em nesta Cidade. na data de 15 de janeiro de 2021.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro  

Estado de São Paulo   

  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 029/2022 - 
REPUBLICADO PROCESSO DE COMPRA Nº 260/2022   
  

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 
MINERAL ENGARRAFADA COM ENTREGA FRACIONADA (SEMANALMENTE 
OU QUINZENALMENTE) E GÁS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.   
Abertura: 27/07/2022 – Sessão Pública: 08/08/2022 – 09h30min.   
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.   
  

Cruzeiro, 26 de julho de 2022.  
  

Thales Gabriel Fonseca  
Prefeito Municipal  

  

Cancelada nos últimos dois 
anos devido a pandemia, a tra-
dicional Festa Italiana de Ca-
nas terá sua nova edição ini-
ciada na noite da quinta-feira 
(28). Além de apresentações 
musicais, a Prefeitura aposta 
na gastronomia para atrair 
turistas de toda a região.

Principal atração do calen-
dário de festividades de Canas 
de 2022, a 16ª Festa Italiana 
contará com quatro dias de 
celebração, estendendo-se 
de quinta-feira até o domingo 
(31). Com entrada gratuita e 
programação das 19h às 0h, 
o evento será realizado no Es-
paço Cultural Cerâmica, que 
fica na avenida 22 de Março, 
nº 369, no Centro.  

De acordo com a atual ges-
tão municipal, comandada 
pela prefeita Silvana Zanin 
(PDT), o público poderá se 
deliciar com a gastronomia 
italiana através de 18 boxes 

Lucas Barbosa
Canas

de comidas típicas e dois 
estandes de bebidas. Para 
embalar a festividade, todas 
as noites ocorrerão apresen-
tações do saxofonista Isaías 
Santana e do grupo de dança 
Di Veneto. Além dessas duas 
atrações fixas, outros artistas 
participarão da festa. Segun-
do a programação, o evento 
será aberto na quinta-feira 
pelo experiente cantor de 
músicas italianas Renato 
Gabbiani. A sexta-feira (22) 
contará com shows da Ban-
da Felice Itália e dos Três 
Tenores. No sábado (30), a 
música ficará por conta da 
Banda e Quarteto Via Roma, e 
fechando a festa, no domingo 
(31), o grupo Stella Bianca e 
o cantor Ricardo Bombarda. 

Apesar de não revelar sua 
expectativa de público para 
os quatro dias da festa, o 
Executivo informou em nota 
que o esquema de segurança 
do evento contará com as 
atuações da Polícia Militar, 
Defesa Civil e uma equipe 
privada de seguranças.

Preparação para a Festa Italiana de Canas; gastronomia e tradição
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SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

Pindamonhangaba anuncia expansão de 
centro de compras e cem novos empregos 
Ampliação do Shopping Pátio Pinda alavanca expectativa com postos de trabalho e circulação financeira

Pindamonhangaba receberá 
reforço na economia. Essa é 
a expectativa na cidade, que 
anunciou, na última semana, 
a expansão do Shopping Pátio 
Pinda para mais oito lojas. A 
estimativa é que a ampliação 
gere novos cem postos de 
trabalho.

De acordo com represen-
tantes do centro de compras, 
o primeiro semestre de 2022 
foi positivo. O shopping fechou 
oito novos negócios com ex-
pectativa de mais cem novos 
empregos. Entre os novos em-
preendimentos estão as lojas 
Havaianas e concessionária 
automotiva Nissan.

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

Shopping Pátio Pinda, que anunciou expansão na última semana; empreendimento é aposta para economia

Foto: Bruna Silva

A secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico ressaltou 
que o comércio tem crescido 
de maneira fortalecida, após 
dois anos complicados devido 
as restrições da pandemia da 
Covid-19. O responsável pela 
pasta, Roderley Miotto, desta-
cou ainda que a cidade está tes-
temunhando a consolidação do 
projeto, iniciado há oito anos, 
com a chegada do shopping.

Para o prefeito Isael Domin-
gues (PL), a notícia é positiva e 
busca estimular a cadeia pro-
dutiva do município. “Vamos 
continuar trabalhando para 
criar um ambiente favorável de 
atração de investimentos para 
gerar mais oportunidades para 
a população”.

O Shopping Pátio Pinda 
foi inaugurado ainda em no-

vembro de 2013.  O centro de 
compras está numa área de 
120 mil metros quadrados, 
com cerca de 34 mil metros 
quadrados construídos. Além 
de capacidade de receber 
seis âncoras, conta ainda com 
cinco megalojas, mais de cem 
lojas satélites, 12 redes de 
fast-food, restaurante e parque 
de diversões.

Geração de empregos – 
Somente nos primeiros cinco 
meses de 2022, Pindamonhan-
gaba gerou 731 novos empre-
gos, conforme dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados). A cidade 
é uma das que mais criaram 
oportunidades de trabalho na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) no período.

Prevendo a geração de 
250 empregos diretos em 
Ubatuba, um grupo de 
supermercados confirmou 
na última semana que im-
plantará uma unidade na 
cidade do Litoral Norte. 
Com a previsão de abrir 
as portas em outubro, o 
estabelecimento está em 
processo de seleção de 
funcionários. 

A prefeita Flavia Pas-
coal (PL) recebeu em seu 
gabinete, na última se-
mana, o diretor da rede 
Shibata Supermercados, 
Fernando Shibata, e de-
mais representantes do 
grupo empresarial. Na 
ocasião, foram acertados 
os detalhes finais sobre a 
instalação do empreendi-
mento, que ficará localiza-
do às margens da rodovia 
Oswaldo Cruz, nº 850, no 
bairro Mato Dentro. “Uba-
tuba sempre esteve em 
nosso plano de expansão. 
Estamos felizes em fazer 
parte do progresso dessa 

Lucas Barbosa 
Ubatuba 

cidade através da geração 
de empregos e renda. Vamos 
entregar uma loja moderna 
com preços competitivos 
focando em uma boa expe-
riência de compras para os 
nossos clientes”, destacou o 
empresário.  

Além da unidade da rede 
de supermercados, o imóvel 
abrigará um pequeno cen-
tro comercial que contará 
com 36 lojas, divididas em 
atividades como artesana-
to, acessórios para celular, 
agência de viagens, barbe-
aria, cafeteria, drogaria, 
ótica, vestuário, prataria, 
petshop, lavanderia, lancho-
nete e salão de beleza. 

A chefe do Executivo co-
memorou a confirmação 
da chegada do empreendi-
mento para o município, que 
terá uma área climatizada 
de 4 mil m² e um estaciona-
mento com 350 vagas. “Essa 
será mais uma importante 
fonte de trabalho e renda 
para a população de Uba-
tuba. Nós só agradecemos 
e vislumbramos muitas 
vitórias na parte econômica 
do município, e na geração 
de empregos e renda, uma 
vez que já temos feito um 
trabalho na assistência 
social, capacitando a mão-
-de-obra e preparando as 
pessoas para essa inserção 
no mercado de trabalho”.  

Os moradores do Litoral 
Norte interessados em con-
correr aos novos postos de 
trabalho, devem enviar seus 
currículos para  shibatasu-
permercados.gupy.io.

Além de açougueiro e 
confeiteiro, a unidade está 
com vagas abertas para 
atendente, operador de 
caixa, repositor, rotissei-
ro (especialista em frios), 
segurança-fiscal de piso, 
empacotador e auxiliar de 
depósito. 

Com cerca de 250 vagas,
supermercados confirma 
unidade em Ubatuba
Rede abre processo para seleção; 
inauguração deve ocorrer até outubro

O Manthiqueira sofreu, 
no domingo (24), uma go-
leada fora de casa contra 
a Penapolense, em partida 
marcada por chances claras 
de gols para a equipe de 
Guaratinguetá. A vitória por 
5 a 0 devolveu ao time de 
Penápolis o sonho de chegar 
à terceira fase do Campeo-
nato Paulista da Segunda 
Divisão. Já o revés trouxe à 
Laranja o distanciamento da 
zona de classificação.

Em campo, o que se viu 
nos primeiros 30 minutos de 
partida foi um jogo com pelo 
menos três chances claras 
de gols para o Manthiqueira. 
Em dois erros de saída de 
bola da zaga da Penapolen-
se, o time de Guaratinguetá 
desperdiçou duas ótimas 
oportunidades de abrir o 
placar. Na primeira delas, o 
goleiro Yago errou o passe 
e Paulo invadiu a área, sem 
marcação alguma, e bateu 
de pé canhoto na saída do 
goleiro. A bola passou rente 
a trave.

Na segunda oportunida-
de, nova falha da zaga. A 
bola sobrou para Michel, 
que partiu em velocidade, 
saiu de frente com o gol e 
finalizou para fora, em lan-
ce semelhante ao de Paulo. 
Ainda antes dos trinta minu-
tos de partida, foi a vez de 
Lucão receber passe e, da 
entrada da área, bater para 
fora, após Yago ter fechado 
o ângulo.

Até então a Penapolense 
não havia chegado ao gol 
de Warley. O time de Pená-
polis encontrava dificulda-
des em furar a marcação 
do Manthiqueira. Até que 
Carlinhos carregou a bola 
na intermediária e, sem 
marcação alguma, arriscou 
o chute de fora da área. A 
bola foi no canto esquerdo 
do goleiro, que não conse-
guiu defender. Com o 1 a 
0 no placar, a Penapolense 
pressionou e conseguiu o 
segundo gol logo na sequ-
ência. Após lançamento da 
defesa, Welbinho disputou a 
bola com o zagueiro, invadiu 
a área pela esquerda e bateu 
no canto de Warley.

Os 2 a 0 tranquilizaram 
os ânimos para os donos 
da casa e trouxeram ner-
vosismo ao Manthiqueira. 
No segundo tempo, o Man-
thiqueira pouco criou no 
ataque e o time de Penápolis 
aproveitou a fragilidade da 
Laranja. Lucas Luan cruzou 

Da Redação 
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da esquerda e Grossi desviou 
de cabeça para marcar o ter-
ceiro gol. Logo na sequência, 
Welbinho recebeu passe na 
intermediária, driblou com 
facilidade a zaga, invadiu a 
área e bateu fraco, no canto 
de Warley. Era o quarto gol e 
houve tempo para o último. 
Luan Carlos recebeu passe 
dentro da grande área e 
bateu no canto do goleiro.

É a segunda vez que o 
Manthiqueira sofre uma 
goleada nesta fase da com-
petição. O time já havia sido 
derrotado por 4 a 0 para 
o Grêmio São-Carlense, na 
primeira rodada. A Laranja 
ainda tem outra derrota em 
casa, contra o Paulista, e 
soma uma vitória em qua-
tro partidas. O revés deixa 
o Manthiqueira na última 
posição, com três pontos. O 
time tem um a menos que o 
Paulista, terceiro colocado. 
Na zona de classificação 
estão São-Carlense, com 
dez pontos, e Penapolense, 
agora com cinco.

Na próxima rodada o Man-
thiqueira vai a Jundiaí en-
frentar o Paulista, no sábado 
(16). A Penapolense visita 
o São-Carlense. O Manthi-
queira ainda tem chances de 

Foto: Reprodução AD.Manthiqueira

Equipe de Guará lamenta resultados ruins na segunda fase Paulista

Manthiqueira tropeça no ataque, sofre 
goleada em Penápolis e cai para lanterna 
Time ainda tem chances, mas precisa de vitórias nos últimos dois jogos 

classificação à terceira fase, 
desde que vença o Paulista, 
o São-Carlense, na última 
rodada, em Guaratinguetá. 

Também precisa torcer para 
que a Penapolense não ven-
ça o time de São Carlos, na 
próxima rodada.
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Guaratinguetá entrega UPA 24 horas e 
centro de diagnóstico nesta quarta-feira 
Pronto Atendimento passa a atuar sob gestão da Santa Casa e conta com equipe de 282 funcionários 

A Prefeitura de Guaratingue-
tá entrega nesta quarta-feira a 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento).  A unidade ficará sob 
gestão da Santa Casa e começa 
o atendimento 24 horas na 
quinta-feira, incluindo feriados 
e pontos facultativos. 

Na UPA serão realizados 
consultas, exames e procedi-
mentos de urgência e emergên-
cia. Com uma infraestrutura 
ampla e moderna, a unidade 
também contará com uma 
equipe multidisciplinar de 282 
funcionários para atender da 
melhor forma possível a po-
pulação de Guaratinguetá. A 
equipe é composta, em todos os 
plantões, por médicos clínicos, 
cirurgião, ortopedista, aneste-
sista, emergencista presencial 
e à distância terá médico buco-
-maxilo-facial, neurocirurgião, 
endoscopista e radiologista, 
com isso totalizando cerca de 
seiscentos plantões médicos de 
12 horas no mês. 

A unidade de pronto aten-
dimento conta também com 
enfermeiros, farmacêuticos, 
técnicos de enfermagem e 
de raio-x, instrumentadores 
cirúrgicos, recepcionistas, con-
troladores de acesso, auxiliares 
de limpeza e manutenção e 
demais colaboradores adminis-
trativos para compor um time 
de trabalho completo. 

Também será inaugurado o 
Centro de Diagnose Municipal, 
que dará todo o apoio diag-
nóstico para a UPA e atenderá 
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as agendas programadas da 
Secretaria da Saúde com os 
exames de laboratório clínico, 
eletrocardiograma, eletro-
encefalograma, endoscopia, 
colonoscopia, tomografia com-
putadorizada, raio-x e ultrasso-
nografia.  

Atendimento infantil – A 
pediatria pública materna e 
infantil continua com atendi-
mento no Hospital Frei Galvão 
até dia 30 de setembro. A 
partir deste período será feita 
a transição deste serviço para 
a Santa Casa. 

UPA com atendimento 24 horas em Guaratinguetá, que passa a ter a gestão no comando da Santa Casa; entrega de estrutura é apontada como-carro chefe nos planos de Soliva 

Foto: x


