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Afetada por bloqueios na Dutra, coleta de lixo volta a atender em Pinda
Bloqueios bolsonaristas deixam cidade sem o serviço por até dois dias; moradores foram às redes sociais questionar atos

Pindamonhangaba regis-
trou problemas no serviço 
de coleta de lixo após ma-
nifestantes bolsonaristas 
bloquearem rodovias da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) no início 
desta semana. A paralisação 
no atendimento público 
ocorreu na terça-feira (1).

O serviço de coleta preci-
sou ser suspenso, segundo a 
Prefeitura, porque a empre-
sa responsável pelo atendi-
mento, a Renovar, estava im-
possibilitada de descarregar 
os caminhões no aterro na 
cidade vizinha, Tremembé, 
devido aos bloqueios das 
estradas. No comunicado, 
a administração pública 
solicitou que os moradores 
compreendessem a situação 
e não colocassem lixo na 
rua para evitar acúmulo e 
atração de animais. 
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Moradores chegaram a 
reclamar nas redes sociais 
devido a paralisação do 
atendimento. “Tudo por 
conta de gente desordeira e 
desocupada que não respei-
ta a democracia”, escreveu 
uma internauta.

Após o comunicado de 
paralisação do serviço pú-
blico, a gestão municipal 
conseguiu normalizar o 
atendimento na manhã 
desta quinta-feira, dia 3. Os 
caminhões de coleta de lixo 
conseguiram descarregar 
os dejetos em Tremembé e 
retomaram as atividades, 
conforme o cronograma de 
assistência.

Os bloqueios bolsonaris-
tas começaram ainda no 
domingo (30), após a con-
firmação da eleição de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 

Lixeira no Centro de Pindamonhangaba; coleta volta após ser afetada após fechamento de estradas
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como presidente do país. 
Os movimentos ganharam 
força na RMVale na manhã 
de segunda-feira (31). Pin-
damonhangaba, Aparecida, 
Guaratinguetá, Canas, Ca-
çapava, São José dos Cam-
pos e Taubaté registraram 
bloqueios em trechos da 
rodovia Presidente Dutra. 
Os manifestantes pediam 
por um golpe militar, além 
da prisão do ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
Alexandre de Moraes. Ape-
sar dos pedidos, as vias de 
todo o país passaram a ser 
desobstruídas conforme de-
terminação das autoridades. 
Segundo levantamento da 
PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral), não há mais nenhum 
manifestante impedindo 
o trânsito em rodovias da 
RMVale.

Câmara aprova criação de cargos 
e duas secretarias em Aparecida
Projeto libera reestruturação com Cultura e Esporte; oposição questiona orçamento para criação de pastas

A Câmara de Aparecida 
aprovou, em sessão extraor-
dinária, na última sexta-feira 
(4), o projeto que implanta 
uma reestruturação admi-
nistrativa na prefeitura. O 
texto foi aprovado por 5 
votos a 3, e a sessão extra-
ordinária contou com a as-
sinatura de seis vereadores.

A reestruturação cria 170 
cargos comissionados, sen-
do que 153 já existem, e 
duas secretarias, Esporte 
e Cultura, que foram des-
vinculadas da secretaria 
da Educação. “O prefeito já 
tinha enviado um primeiro 
projeto de reestruturação, 
que foi analisado pelas co-
missões e pelo jurídico. 
Foram sugeridas algumas 
adequações que foram feitas 
pelo Executivo e enviados 
novamente para ser votado”, 
explicou o presidente da 
Câmara, Gú Castro (PSDB).

Prefeitura – O prefeito de 
Aparecida, Luiz Carlos de 
Siqueira, o Piriquito (Pode-
mos), explicou que o impac-
to financeiro com esses car-
gos e duas novas secretarias 
deve ficar dentro da margem 
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de gastos permitida para o 
funcionalismo. “Nesse ano, o 
impacto seria de R$ 388 mil; 
em 2023, de R$ 1,2 milhão 
e em 2024, R$ 1,3 milhão. 
A Prefeitura está enxuta e 
nós estamos gastando 44% 
do orçamento com a folha 
de pagamento, sendo que o 
limite é de 53%”.

Piriquito explicou que a 
reestruturação foi neces-
sária porque o Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
considerou inconstitucional 
a Lei 4.251 e determinou 
que fosse feita essa nova 
reestruturação. Se eu não 
fizesse isso, a Prefeitura ia 
ficar sem funcionários”.

Sobre a criação das duas 
secretarias, Cultura e Es-
porte, desmembradas da 
Educação, o prefeito disse 
que a sugestão chegou atra-
vés de audiências públicas 
realizadas na Câmara. “Para 
a assinatura de convênios 
específicos é importante ter 
pastas próprias, principal-
mente para receber verba 
dos governos estadual e 
federal. Por isso, decidimos 
por criar essas duas secre-
tarias”.

Piriquito informou que a 
expectativa do Município é 
realizar, no início de 2023, 

um concurso público para 
ocupar os cargos que estão 
vagos no Executivo. “Nós já 
estamos conversando com 
a Vunesp e vamos realizar 

um concurso sério, com uma 
instituição séria, sem cartas 
marcadas”.

Concurso – O presidente 
da Câmara de Aparecida, 

Sede da Prefeitura de Aparecida, que passa a contar com novas secretarias; Legislativo aprova reestruturação administrativa da Prefeitura
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Gu Castro, informou que 
até o próximo dia 20 deve 
ser divulgado o edital do 
concurso público do Legis-
lativo. A divulgação estava 

prevista para outubro, mas 
teve de ser adiada devido a 
um aditamento para inclu-
são de mais um cargo que 
será disputado no concurso.
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Sindicato dos Servidores Municipais de Cruzeiro quer 
discutir criação do Plano de Carreira com a Câmara
Legislativo diz que discussão deve ser entre o funcionalismo e promete enviar o projeto para o orgão responsável pelo setor

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Cruzeiro solicitou à Câmara a 
realização de audiências públi-
cas para a discussão do projeto 
enviado pelo Executivo sobre o 
Plano de Carreira do Servidor. 
A proposta foi entregue ao 
Legislativo no último dia 28, 
Dia do Servidor Público.

Júlio César afirmou que da 
proposta enviada à Câmara, o 
Sindicato recebeu apenas uma 
minuta do projeto. “O projeto 
enviado para a Câmara tem 
127 páginas e para o Sindicato 
veio um resumo com 20 pági-
nas”, explicou o sindicalista, 
que revelou ainda não ter parti-
cipado da elaboração do plano 
de carreira, produzido apenas 
pela Prefeitura. “Eu participei 
de duas reuniões com o secre-
tário de Governo, que apresen-
tou e explicou em linhas gerais 
o plano, que já estava pronto. 
Eu não tenho como explicar 
para os funcionários todos 
os pontos do projeto, como o 
índice de reajuste salarial que 
foi usado, por exemplo”.

Para que o plano seja apro-
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vado na Câmara, precisa passar 
antes por assembleia pelo Sin-
dicato, mas isso só deve acon-
tecer depois que o servidor 
conhecer todo o projeto. “Por 
isso, nós queremos que sejam 
realizadas audiências públicas 
na Câmara com representante 
da prefeitura para explicar os 
pontos do projeto. Só depois, 
eu posso realizar a assembleia 
para aprovar o plano”, afirmou 
Júlio César.  

A Prefeitura de Cruzeiro, que projeta implantação do Plano de Carreira
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O presidente da Câmara, 
Jorge Currila (PL), informou 
que iria enviar o projeto com-
pleto do plano de carreira para 
o Sindicato dos Servidores na 
terça-feira (8). “Nós vamos 
enviar o plano completo e 
eles precisam discutir entre 
eles e votar em assembleia. 
Não está prevista a realização 
de audiência pública porque 
isso diz respeito somente ao 
Sindicato”.

     (12) 3152-5247ATENDIMENTO    horas24

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

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

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

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

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C

Festival retoma 
cenário teatral 
em Pinda após 
a pandemia
Evento tradicional reúne, em dez 
dias, companhias teatrais do país 
com apresentações e oficinas

Retomando a realização 
presencial do Feste (Festi-
val Nacional de Teatro), a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba divulgou, na última se-
mana, a programação oficial 
da quadragésima quarta 
edição do evento. O evento 
tradicional reunirá diver-
sas companhias de teatro 
a partir desta quinta-feira 
(10), com apresentações 
que seguem até o próximo 
dia 20.

A abertura oficial será 
às 20h, no Teatro Galpão, 
com a peça “Não Somos 
Amigas”, do CP Artísticas e 
Luluh Pavarin, de São Pau-
lo. Ao todo, 16 espetáculos 
foram selecionados para 
integrar o festival, entre 
eles representantes de Pin-
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damonhangaba, das cidades 
paulistas de São José dos 
Campos, Campinas e Salto, 
as pernambucanas Olinda 
e Recife, e as paranaenses 
Cascavel e Curitiba.

Para este ano, a organiza-
ção distribuiu as apresenta-
ções para diversos locais do 
município. Além do Teatro 
Galpão, o Bosque da Prin-
cesa, a Estação Cidadania, 
Parque da Cidade e a praça 
Monsenhor Marcondes se-
rão palcos para os artistas. 
Haverá ainda oficinas e 
espetáculos convidados. 
Todas as ações do Feste 
são gratuitas. Entretanto, 
para as atividades no Teatro 
Galpão é preciso retirar o 
ingresso com uma hora de 
antecedência na bilheteria.

O secretário de Cultura 
e Turismo, Alcemir Pal-
ma, celebrou a realização 
presencial do evento. “Nos 

dois anos anteriores, os 
espetáculos do Feste ocor-
reram de forma virtual, e 
neste ano retornamos com 
os espetáculos presenciais. 
Além dessas apresentações, 
o festival fortalece as par-
cerias que vimos firmando 
ao longo dos últimos anos, 

Peça da edição anterior da Feste, em Pindamonhangaba; evento volta ao calendário oficial após anos de impedimento pela pandemia de Covid-19
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tanto com as instituições 
Sesc e Senac, por conta do 
curso de teatro, quanto com 
os grupos que se oferecem 
para se apresentarem no 
festival por meio do Proac 
(Programa de Ação Cultu-
ral), do qual teremos três 
apresentações, além de uma 

performance do Fundo Mu-
nicipal de Cultura. As ações 
serão agregadas com as ofi-
cinas, que são uma inovação 
para este ano”.

Serão realizadas oficinas 
de interpretação pós-dramá-
tica e dramaturgia minada, 
afetos e musicalidade. Para 

participar das aulas é pre-
ciso ter mais que 18 anos.

As inscrições devem ser 
feitas pelo site sp.senac.
br/pindamonhangaba. A 
programação completa do 
evento pode ser consultada 
no site oficial da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.br.
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to e 
quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 

urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por gara-
gem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 
quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ót ima local i -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 

p isc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Caraguatatuba: Ma-
ravilhosa casa em 
Caraguatatuba com 
2 quartos e 68m². 
Entre em contato, 
venha conhecer essa 
oportunidade. Valor: 
220.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Ven-
do casa no Jardim 
do Vale I, nova. Com 
2 quartos, sala cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem 5x25. 
Valor R$ 270.000,00. 
Telefone: 3132-8151

Bertioga: Vende-se 
apartamento que dis-
põe de 3 quartos (1 
suíte), living para 2 
ambientes, cozinha 
tradicional, área de 
serviço, 2 vagas de 
garagem, varanda 
gourmet com vista 
para o mar e para 
área de lazer. Valor: 
1.750.000,00 Telefo-
ne: (13) 97424-1386

Aparecida: Vendo 
casa em Aparecida, 
bairro Itaguaçu, com 
3 quartos, 3 banhei-
ros, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem para 2 carros 
e terraço para festas. 

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 

e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manuten-
ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétr ica em geral. 
Instalação e Manu-
tenção de concer-
tina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instala-
ção e manutenção 
de cerca elétrica. Au-
tomação industrial 
completa. O melhor 
preço da reg ião. 
Conf ira. Telefone: 
(12) 98896-8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 

os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem in te resse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 

boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os se-
gredos para fazer a 
maquiagem perfeita. 
Vídeo aulas comple-
tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor: 49.00. 
Telefone: (21) 97447-
8223

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 
a partir de 60.00. Te-
lefone: (12) 99601-
3408

G u a r a t i n g u e t á : 
E-book gratuito para 
pessoas que dese-
jam ingressar na pro-
fissão de manicure e 
pedicure e que bus-
cam conhecimentos 
sobre o assunto e 
se profissionalizar. 
Telefone: (91) 99305-
1491

Ilhabela: Curso de 
sobrancelhas perfei-
tas é 100% online. 
São 18 módulos com 
27 vídeos aulas + 4 
E-books + mentoria 
e certificado. Valor: 
97.00 Telefone: (12) 
99158-5059

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: 40.00. Telefo-
ne: (12) 99664-2205 

Lorena: Ecoturismo 
de aventura! A via 
Mantiqueira através 
de suas atividades, 
promove a missão 
de levar o turismo 
de aventura, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem 
estar e interação di-
reta com a natureza. 
Telefone: (12) 99217-
0879

Cachoeira Paulis-
ta: Super Nintendo 
portátil - Conectou 
jogou. Revivas emo-
ções de jogar má-
rio, top gear, donkey 
kong, bomberman 
entre outros. Valor: 
153.99. Telefone: (11) 
996688-2064

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 

semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

Pindamonhangaba: 
Alugo apartamento 
com 2 quartos, sala 
com sacada, cozi-
nha, área de serviço, 
banheiro, 1 vaga na 
garagem, no condo-
mínio Village Jabu-
ticabeiras, no bairro 
feital. Valor: 734.00. 
Telefone: (12) 99145-
6539

Ubatuba: Apar ta-
mento 2 quar tos, 
sendo 1 suíte, 1 vaga 
na garagem, acomo-
da até 6 pessoas, ar 
condicionado, wifi, 

 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - CARTA CONVITE Nº 01/2022 
  
A Câmara Municipal de Canas torna público aos interessados a realização da Carta Convite nº 
01/2022. 
Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro. 
Edital Disponível: Na Secretaria da Câmara ou site www.camaracanas.sp.gov.br 
Endereço: Rua Nossa Senhora Auxiliadora 500, centro, cep: 12615-000, Canas/SP 
Abertura das Propostas: 24/11/2022 – Quinta-feira - 13:00 horas  
Canas, 8 de novembro de 2022 
Servidor designado para Licitação: Luiz Fernando Coelho de Abreu 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

 

 
OBJETO: “A Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP, torna público, para conhecimento 

– –

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 406/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DE 
PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM TRATAMENTO E/OU CONSULTAS 
NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIÃO DE CRUZEIRO, COM FORNECIMENTO DE 
MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 28/11/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 28/11/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 28/11/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelos sites www.cruzeiro.sp.gov.br e 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 11/11/2022. 
 
 
 

Cruzeiro, 10 de novembro de 2022. 
 
 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

“

”.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 584/2022-SUP; 
8968/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para 
contratação da empresa MARIA DE LOURDES SANTOS DE SIQUEIRA - ME, 
localizada na Avenida Professor Breno Viana, 309, Santa Rita, Guaratinguetá/
SP – CEP: 12.502.265, telefone: (12) 3133-1460, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
23.899.991/0001-91, inscrição estadual nº 332.126.660.118, cujo objeto consiste 
na aquisição de grama para plantio na encosta da Pista de Bicicross. Data da 
assinatura: 10/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 63A/21 – PP nº 31/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PAROTHEFON COMÉRCIO DE URNAS MORTUÁRIAS, 
VELÓRIO E FLORICULTURA LTDA - EPP
CNPJ: 08.247.359/0001-70
OBJETO: CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total deste termo aditivo para cobrir 
as despesas relativas à alteração do Contrato, é de R$ 4.934,30 (quatro mil, 
novecentos trinta e quatro reais e trinta centavos).
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O valor global do contrato passará para R$ 107.923,02 
(cento e sete mil novecentos vinte e três reais e dois centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais 
estabelecidas no Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 42/2022, Proc. 433/2022 – SUP, 6903-2022 
– GPRO. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de material de consumo para o Laboratório 
de Análises Clínicas pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA EPP - CNPJ: 25.067.657/0001-05. 
Vencedora dos itens: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38. VALOR 
TOTAL: R$ 85.356,94 (oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e 
noventa e quatro centavos).
CONTRATADA: DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 00.691.555/0001-27. Vencedora dos itens: 
12, 13, 14, 94, 95, 100 a 106. VALOR TOTAL: R$ 16.999,60 (dezesseis mil e 
novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).
CONTRATADA: DIAG SUL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.288.017/0001-00. 
Vencedora dos itens: 1 a 11, 96 a 99, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 
124, 126, 130. VALOR TOTAL: R$ 104.641,83 (cento e quatro mil e seiscentos 
e quarenta e um reais e oitenta e três centavos).
CONTRATADA: SINÉZIO DE OLIVEIRA PINTO – ME - CNPJ: 13.839.148/0001-
66. Vencedora dos itens: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 39 a 93, 107, 
109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 128, 129. VALOR TOTAL: R$ 
411.222,46 (quatrocentos e onze mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta 
e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 10/11/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 1 – Ata de Registro de Preço 83/2022 – Proc. Licitatório 213/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADA: S.O. 
PONTES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.545.228/0002-36
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a substituição 
do CNPJ de estabelecimento que se sagrou vencedor do certame e com o qual 
foi celebrado o contrato por outro CNPJ de estabelecimento da mesma pessoa 
jurídica para a seguinte:
1.1 O CNPJ da empresa contratada passa a ser o CNPJ Nº 03.545.228/0002-
36, inscrição estadual nº 235.078.736.117, situada na Rodovia dos Tropeiros 
(SP—068), S/N, KM 203, Sape, Cachoeira Paulista/SP, CEP: 12630-000.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente aditamento está amparado pelo disposto no 
art. 58, I, do art. 58, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais 
estabelecidas no Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2022

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 582/2022-SUP; 9100/2022-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, para contratação 
da empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA, localizada na Avenida Jacobus Baldi, 
nº 745, Cidade Fim de Semana, São Paulo/SP, CEP: 05.847-000, endereço 
eletrônico: comercial@3albe.com.br, telefone: (11) 5519-4022, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 74.400.052/0001-91, inscrição estadual nº 113.989.470.110, cujo 
objeto consiste no fornecimento de cateter externo para incontinência urinária 
com membrana interna que evita refluxo de urina conforme processo n.º 1002410-
49.2022.8.26.0323 (mandado judicial). Data da assinatura: 10/11/2022.
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Ônibus da Viva Pinda circulam pela região central da cidade, já sob novo contrato; empresa ganha mais 15 anos de atuação, mesmo com criticas da população aos serviços

Viva Pinda renova contrato por mais 15 
anos e passagem pode chegar a R$ 5,50
Única empresa a participar do processo licitatório para o transporte público, segue com trabalho criticado por usuários

A Viva Pinda vai operar 
por mais 15 anos em Pin-
damonhangaba. A empresa 
foi a única a participar do 
certame licitatório iniciado 
neste ano para a certifica-
ção do transporte público. 
Com o novo contrato, a 
passagem, que atualmente 
é de R$ 4,40, pode chegar 
a R$ 5,50.

Ainda em agosto deste 
ano, o Município confirmou 
que somente a empresa Viva 
Transporte Coletivo apre-
sentou a documentação, que 
foi analisada e recebeu pa-
recer técnico da secretaria 
de Segurança Pública.

A última licitação do 
transporte público, em Pin-
damonhangaba, foi realiza-
da há 18 anos. Apesar do 
contrato ter considerado 
irregular pelo TCE (Tribu-
nal de Contas do Estado), 
seis anos após o certame, 
nenhuma administração 
fez um novo processo lici-
tatório. Entre os anos de 
2013 e 2016 o contrato foi 
prorrogado, e em 2014 e 
2015, sem a licitação. A ini-
ciativa de efetuar uma nova 
concorrência foi viabilizada 
em 2017. “Realizamos audi-
ências públicas para ouvir 
a população e contratamos 
uma empresa especializada 
que desenvolveu estudos 
para construção do novo 
termo de referência para 
a licitação”, assegurou o 
secretário de Segurança, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Fabrício Pereira.
Mediante o novo contra-

to, que seguirá em operação 
até o fim de 2037, o preço 
da passagem poderá ter re-
ajuste de R$ 1,10, chegando 
a R$ 5,50. A Viva atende 
dez linhas, contando com 

uma frota de 39 veículos 
constituídos por 19 ônibus, 
17 miniônibus e três micro-
-ônibus. 

A administração pública 
informou que o contrato 
ainda será homologado, 
e após o ato, haverá a pu-

blicação de um decreto 
municipal com o reajuste 
da passagem de ônibus, 
que segue sem adequação 
desde setembro de 2018, 
completando quatro anos. 
A assessoria destacou que 
não há data para o início 

de operação. Porém, existe 
a expectativa para ocorrer 
ainda no começo de 2023.

Histórico – Operando 
no município há 18 anos, a 
empresa já foi alvo de greve 
de funcionários, durante o 
ápice da pandemia da Co-

vid-19, além de recorrentes 
reclamações por parlamen-
tares na Câmara.

É esperado que com o 
novo contrato, as queixas 
dos usuários sejam sana-
das e o serviço adequado à 
população.

Foto: Bruna Silva

Polícia prende homem que matou e arrancou o pênis do namorado da ex-mulher
Assassino invade moradia onde vítima dormia, atacou rapaz e é flagrado com a jovem na Avenida da Praia, em Caraguá 

Um crime bárbaro chocou 
os moradores de Caraguatatu-
ba nesta semana. Um homem 
de 39 anos foi morto a paula-
das e teve o pênis arrancado 
após tentar defender sua 

Da Redação
Caraguatatuba

namorada do ex-marido, na 
madrugada da segunda-feira, 
dia 31. 

De acordo com a Polícia 
Civil, uma moradora do bair-
ro Perequê Mirim estava em 
casa acompanhada do com-
panheiro quando por volta 
das 4h seu ex-marido, de 27 
anos, invadiu o imóvel. Incon-

formado com o término do 
relacionamento, o criminoso, 
armado com uma faca e um 
porrete de madeira, começou 
a agredir o casal. 

Atingindo por diversos 
golpes de ambas as armas, o 
namorado morreu no local. 
Não satisfeito, o assassino cor-
tou o órgão genital da vítima. 

Na sequência, o criminoso 
obrigou a ex-mulher a subir 
em sua bicicleta. Percebendo 
a movimentação estranha, 
vizinhos acionaram a Polícia 
Militar e relataram que o 
sequestrador havia fugido 
com a vítima sentido bairro 
Rio de Ouro. Poucos minutos 
depois, uma equipe da PM 

localizou o assassino e a víti-
ma na ciclovia da tradicional 
avenida Doutor Arthur Costa 
Filho, popularmente conhe-
cida como Avenida da Praia, 
que fica na região central do 
município.

Os PM’s conseguiram deter 
o acusado e libertar a mulher. 
Com ferimentos no rosto, 

a mulher foi encaminhada 
à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Centro, 
onde foi atendida e libera-
da. O criminoso foi levado à 
Delegacia de Caraguatatuba, 
onde permanece à disposição 
da Justiça. Ele responderá 
por homicídio qualificado e 
lesão corporal.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.


