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Ubatuba tem R$ 10 milhões para modernização no Fortaleza
Obra prevê melhorias em estrada e implantação de sistema de drenagem; serviço deve ser iniciado no próximo dia 25

Contando com um recurso 
estadual de R$ 9,9 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba 
confirmou que pavimentará 
e promoverá outras melho-
rias na estrada de acesso ao 
bairro Fortaleza, que possui 
diversos atrativos naturais. 
A iniciativa tenta evitar que 
os moradores continuem 
sofrendo com alagamentos 
no trecho.

Proferido pela prefeita 
Flavia Pascoal (PL), o anún-
cio de modernização da 
estrada Vereador José Alves 
Barreto, que liga a Rodovia 
SP-55 à Praia da Fortaleza, 
ocorreu durante cerimônia 
no Teatro de Ubatuba, na 
manhã da segunda-feira 
(14). O evento contou com 
as presenças do governador 
em exercício, Carlos Eduar-
do Pignatari (PSDB), e do 
deputado estadual André 
do Prado (PL). 

Viabilizada através do 
programa “Novas Estradas 
Vicinais”, a obra consistirá 
no asfaltamento de 6,9 
quilômetros, instalação de 

Da Redação
Ubatuba

A prefeita Flávia Pascoal fala durante evento de apresentação para obras de acesso a bairro rural de Ubatuba

(Departamento de Estradas 
de Rodagem).

Além de revelar que o 
serviço de melhorias deverá 
ser iniciado no próximo dia 
25, a chefe do Executivo 
agradeceu o apoio estadual 
e dos dois parlamentares 
que auxiliaram na interme-
diação para a liberação da 
verba. “Estou extremamente 
feliz por essa obra em uma 
estrada tão importante 
do nosso município e que 
beneficiará esse bairro que 
conta com uma comunidade 
tradicional e um santuário 
ecológico. Este é mais um 
sonho que estamos con-
cretizando para Ubatuba. 
Agradecemos ao Governo 
do Estado, ao deputado 
estadual André do Prado, e 
também ao deputado fede-
ral Marcio Alvino (PL) por 
todo trabalho dedicado à 
nossa população”. 

Além de uma praia com 
águas calmas, o bairro For-
taleza reúne diversos outros 
atrativos turísticos como 
piscinas naturais, trilhas, 
quiosques, hotéis e pontos 
para passeios de barco e 
lancha.

obstáculos e de placas de 
sinalização e na implan-
tação de um sistema de 
drenagem. O serviço é uma 

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade, na 
sessão da quarta-feira (16), a 
doação de uma área pública 
à Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. O quartel da polícia, 
que, atualmente, é localizado às 
margens da Rodovia Presiden-
te Dutra, no bairro da Figueira, 
terá uma nova sede, construída 
em uma área central da cidade, 
nas proximidades da Avenida 
Doutor Ariberto Pereira da 
Cunha, no Loteamento Prefei-
to Gilberto Filippo. Durante a 
votação na Casa de Leis repre-
sentantes da Polícia Militar 
estiveram presentes.

O comandante da 2ª Com-
panhia de Polícia Militar do 
23º BPMI (Batalhão de Polícia 
Militar do Interior), capitão 
Wagner Guimarães, destacou 
à imprensa que a localização 
da nova sede auxilia no aten-
dimento a todos bairros da 
cidade. “A parte turística e 
residencial de Guaratinguetá 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

está em plena expansão, e a se-
gurança tem que acompanhar 
isso. Nós temos que dar uma es-
trutura para a segurança, por-
que se Guaratinguetá estiver 
crescendo e aumentar o fluxo 
de dinheiro e de pessoas, nós 
temos que ter essa estrutura 
e essa proposta de uma cons-
trução de uma nova sede que 
dê base para pedido de novo 
efetivo, para que nós tenhamos 
mais viaturas, porque Guara-
tinguetá já está se tornando 
uma cidade de grande porte. 
Essas condições são viáveis e 
pertinentes”, frisou. 

Em relação ao projeto para 
a construção do novo quartel, 
ainda de acordo com o coman-
dante, desde 2018 a Polícia 
Militar já conta com diversas 
propostas que serão adequadas 
ao terreno e possibilidades da 
utilização da área, como o esta-
cionamento e a área edificada. 

Segundo o projeto de lei exe-
cutivo, a escritura de doação 
da área pública deve ser feita 
em um prazo de até 90 dias, a 
partir da data da publicação da 
lei aprovada.

Câmara aprova doação de área pública 
para Polícia Militar em Guaratinguetá
Projeto para novo quartel militar tem sede projetada para proximidade da avenida da Unesp e Fórum

Área disponibilizada para construção de quartel para a Polícia Militar, próxima à Unesp, em Guará; PM acredita que novo espaço garante qualidade

Foto: Fabiana Cugolo

das apostas de Flavia para 
conter os alagamentos que 
ocorrem no ponto de acesso 
ao bairro devido a ausência 

de um mecanismo de capta-
ção e escoamento de águas 
pluviais. 

O recurso de quase R$ 

10 milhões, solicitado pelo 
Município ao Estado no 
início deste ano, foi liberado 
após autorização do DER 
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Câmara de Guará autoriza subvenção econômica para o TUG
Apoio financeiro é destinado exclusivamente para o auxílio da gratuidade para idosos no transporte público

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade 
na quarta-feira (16), a au-
torização ao Executivo para 
a concessão de subvenção 
econômica para subsídio 
tarifário do transporte co-
letivo urbano do município. 
Com a aprovação, o valor de 
R$1.734.792,69 será repas-
sado à empresa que gerencia 
o transporte na cidade, a 
Rodoviário Oceano Ltda. 
Esse valor é destinado pelo 
Governo Federal.

Em agosto deste ano, o 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

Transporte público de Guará, que recebe recurso federal; apoio financeiro auxilia na gratuidade para idosos

Porto, explicou os trâmites 
para o recebimento do valor. 
“Em função da população 
idosa de cada município, 
ele foi dividido entre todos 
os municípios que têm ser-
viço regular e operação do 
transporte coletivo. Como 
era uma verba que anterior-
mente não estava prevista 
no nosso orçamento, houve 
a necessidade, para que fosse 
possível fazer esse repasse 
federal, que a gente enviasse 
à Câmara para a alteração do 
orçamento”, detalhou.

Ainda de acordo com a 
pasta de Segurança e Mo-
bilidade, a quantia tem o 
objetivo de auxiliar o equi-
líbrio econômico referente 
a impactos já sofridos pelo 
setor de transportes, assim 
custeando a gratuidade pre-
vista. A partir da aprovação, 
o valor será repassado dire-
tamente à concessionária, 
que deve prestar contas ao 
Governo Federal.

presidente Jair Bolsonaro 
(PL) assinou uma medida 
provisória que liberou R$2,5 
bilhões para estados e mu-
nicípios com o objetivo de 
auxiliar nos custos da gratui-
dade para idosos de 65 anos 
ou mais, em ônibus, trens e 
metrôs, conforme o Estatuto 
da Pessoa Idosa. O repasse é 
um suporte ao setor de trans-
portes, afetado pelo estado 
de emergência em relação 
ao aumento imprevisível nos 
preços do petróleo, combus-
tíveis e derivados.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, o subsecretário de Se-
gurança e Mobilidade Urbana 
de Guaratinguetá, Rafael 

Foto: Gabriel Mota

Sem vestígios de Marco Aurélio, Polícia Civil 
encerra as escavações no Pico dos Marins
Mesmo com operação frustrada nesta semana, inquérito continua aberto na delegacia de Piquete 

Após mais de seis horas de 
trabalho, a Polícia Civil de Pi-
quete encerrou as escavações 
na base do Pico dos Marins na 
quarta-feira (16). Dois locais 
foram avaliados e nada foi 
encontrado, frustrando as 
expectativas por respostas do 
Caso Marco Aurélio. As inves-
tigações continuam.

A operação, comandada 
pela Civil, contou com peritos 
e um cão farejador da Polícia 
Científica, além de funcionários 
e maquinário da Prefeitura de 
Piquete. Os dois pontos, já de-
limitados desde o ano passado, 
foram apontados durante os re-
latos de testemunhas que afir-
mam ter visto algo semelhante 
a uma cova nas imediações. 
Depoimentos que, inclusive, 
motivaram a reabertura do 
inquérito em 2021. 

Na ação desta semana, no 
primeiro trecho aberto, nada 
foi encontrado pela equipe. 
No segundo ponto demarcado, 
o cão farejador manifestou a 
presença de algum composto 
orgânico após as primeiras 
pás de terra serem retiradas 
pela retroescavadeira. A área 
de busca foi ampliada, mas 
nada foi encontrado, apenas 
uma pequena amostra com 
material similar a alguns fios, 
que será analisada pela perícia, 
mesmo sem gerar grandes 

Gabriel Mota 
Piquete

Histórico – O garoto paulista-
no Marco Aurélio Simon tinha 
15 anos quando participou de 
uma expedição ao Pico dos 
Marins, em Piquete, em junho 
de 1985. Ele fazia parte de um 
grupo composto por outros 
três adolescentes e um adulto. 

Durante a subida, a lesão de 
um dos integrantes impediu 
o grupo de chegar ao topo do 
pico. Enquanto retornavam à 

Polícia Civil durante trabalho de escavações, realizado na última quarta-feira, no Pico dos Marins; sem resultados, ação é encerrada

base, Marco Aurélio se sepa-
rou dos colegas e nunca mais 
foi visto. 

O desaparecimento motivou 
uma grande operação de bus-
cas envolvendo policiais, bom-
beiros, Exército e voluntários, 
que gerou repercussão e como-
ção nacional. Sem respostas, o 
caso ainda desperta curiosida-
de e mistério pelo país, 37 anos 
após ser registrado.

expectativas. 
“O perito apreendeu aqui 

um objeto parecido com um 
cabelo, mas talvez não seja 
cabelo, talvez sejam raízes. 
Ele vai ver melhor o que é, no 
Instituto de Criminalística, e 
nos dá a informação”, explicou 
o delegado da Polícia Civil de 
Piquete responsável pelo caso, 
Fábio Cabett.

A escavação no local já estava 
prevista desde julho de 2021, 
com a reabertura do inquérito. 
O longo intervalo de tempo foi 
consequência da necessidade 
por uma série de autorizações 
devido ao fato de se tratar 
de uma área de preservação 
ambiental. No ano passado, a 
casa, que também fica na base 
do Pico dos Marins, foi inves-
tigada com uma ação similar 
no concreto da parte interna, 
mas nada foi encontrado. Por 
isso, o delegado Cabett, afirma 
que esse trabalho de campo foi 
finalizado. 

“Da minha parte encerra 
aqui! Todas as informações 
nós checamos, atrás da casa, 
dez dias depois da primeira 
escavação, tudo com a perícia e 
a ajuda da Prefeitura, e fizemos 
hoje essas duas escavações” 
justificou o responsável pelo 
caso. 

Ele disse que a análise dos pe-
ritos pontua que “é muito difícil 
achar uma ossada com mais de 
cinco anos. Em quarenta anos, 
só se acharia a parte de cima, 
a mandíbula ou a arcada den-

tária. Segundo até os peritos 
aqui, em comum acordo, acho 
que não tem mais o que fazer”.

O delegado informou, no 
entanto, que as investigações 
continuam. Ele colherá depoi-
mentos de pessoas envolvidas 
com o caso, incluindo as citadas 
no primeiro inquérito. 

Uma segunda linha de in-
vestigação sugere que Mar-
co Aurélio esteja vivo. Essa 

possibilidade surgiu após a 
divulgação de uma projeção 
de sua fisionomia atual, como 
uma pessoa em situação de 
rua, baseada na aparência de 
seu irmão gêmeo univitelino. 
Embora testemunhas afirma-
rem terem visto alguém com 
características similares, a 
Polícia Civil não encontrou 
evidências concretas durante 
as diligências. 
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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 ga-
ragem, 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 ótima locali -
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. 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 99183-
3424

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-

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 

zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de ex-
periência. 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 
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 região. Con-
fira. Telefone: (12) 

varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Telefo-
ne: 13 99792-7216 

Lorena: Um poderoso 
tratamento antiqueda 
com crescimento até 
7x mais rápido dos 
seus cabelos. Solicite 
sua amostra grátis 
e receba o produto 
pagamento apenas 
o custo de envio para 
seu endereço. Telefo-
ne: (12) 98243-0539

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

PREFEITURA DE SILVEIRAS
RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL - REABERTURA

PROCESSO Nº 045/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2022
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pão tipo francês, 
água mineral e gás GLP para atendimento às Secretarias da Administração e 
Finanças, Desenvolvimento Social e Econômico, Educação e Saúde, conforme 
descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I.
A Prefeitura Municipal de Silveiras tendo em vista as solicitações de 
esclarecimentos da empresa CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 96.413.380/0001-65 sendo as manifestações ACOLHIDAS INTEGRALMENTE 
pela equipe técnica da Secretaria requisitante e Pregoeiro quanto a especificação 
dos itens do certame e, ainda, do Memorando da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Econômico informando que foi omitido alguns itens no 
Edital, RESOLVE: Art. 1º- Retificar o Edital e o Termo de Referência atual com os 
ajustes e inclusões pleiteadas. Art. 2º- Alterar o objeto do Edital para "Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de pão tipo francês, bolos, salgados para 
festa, água mineral e gás GLP para atendimento às Secretarias da Administração 
e Finanças, Desenvolvimento Social e Econômico, Educação e Saúde". Art. 
3º- Reabrir o prazo para a entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da 
declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, dos envelopes 
proposta e documentos de habilitação e, ainda, da declaração de microempresa 
ou empresa de pequeno porte para o dia 07/12/2022 às 09:00 horas, visto que 
as alterações afetarão a formulação das propostas. Art. 4º- Comunicar que ficam 
inalteradas as demais condições do edital. A íntegra do EDITAL RETIFICADO sob 
o nº 54/2022, encontra-se à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, 
item Licitações.
Silveiras, 23 de novembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL - REABERTURA

PROCESSO Nº 047/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2022
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de uma lavadora hospitalar industrial, conforme especificações 
do Termo de Referência que integram este Edital (Anexo I).
A Prefeitura Municipal de Silveiras tendo em vista as solicitações de esclarecimentos 
da empresa EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
30.522.695/0001-32 e, sendo as manifestações ACOLHIDAS INTEGRALMENTE 
pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde e Pregoeiro quanto às 
especificações do item do certame, RESOLVE: Art. 1º- Retificar o Edital e o 
Termo de Referência. Art. 2º- Reabrir o prazo para a entrega do(s) documento(s) 
para credenciamento, da declaração de que a proponente cumpre os requisitos 
de habilitação, dos envelopes proposta e documentos de habilitação e, ainda, da 
declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte para o dia 07/12/2022 
às 14:00 horas, visto que as alterações afetarão a formulação das propostas. Art. 
3º- Comunicar que ficam inalteradas as demais condições do edital. A íntegra do 
EDITAL RETIFICADO sob o nº 55/2022, encontra-se à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 23 de novembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 051/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para contratação de Posto de Combustível para 
fornecimento de combustíveis gasolina, etanol e óleo diesel, conforme descrição 
constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 06/12/2022, às 9:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O 
EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 23 de novembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

Secretaria Legislativa

RESOLUÇÃO N° 11 
DE 16 DE AGOSTO 
DE 2022.

DISPÕE SOBRE O 
FUNCIONAMENTO 
DO SERVIÇO DE 
INFORMAÇÕES 
AO CIDADÃO 
E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LORENA

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 428/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATÉRIA PRIMA E CÁPSULAS PARA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 08h30min do dia 06/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 06/12/2022, a partir das 08h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 06/12/2022, às 09h00. 
Edital estará à disposição para retirada pelos sites 
www.cruzeiro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
24/11/2022. 
 

Cruzeiro, 23 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 
PROCESSO Nº 434/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO 
CEIC – CENTRO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA”. 
 

Recebimento das propostas: até às 08h30min do dia 07/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 07/12/2022, a partir das 08h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 07/12/2022, às 09 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
24/11/2022. 
 

Cruzeiro, 23 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 044/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 435/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS 
OU SIMILARES E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO 
FUNCIONAMENTO, NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO”. 
 

Abertura: 24/11/2022 – Sessão Pública: 06/12/2022 – 09:30h. 
 

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

Cruzeiro, 23 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca 
todos os trabalhadores da empresa RJC Defesa e Aeroespacial 
Ltda, a participarem da Assembleia Extraordinária, que se realizará no 
próximo dia 28 de novembro de 2022, às 07h00, em convocação 
única, respeitando quorum legal, na sede da empresa, situada na 
Estrada do Piaguí, Km1, no bairro Porto do Meira, na cidade de 
Lorena/SP, para tratar de assuntos referente a Campanha Salarial. 
Lorena/SP, 23 de novembro de 2022. 

José Luiz de Souza Azevedo - Diretor/Presidente 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de edital RERRATIFICADO:

TOMADA DE PREÇO Nº 22/2022 PROC. Nº 431/2022.
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 prestação de serviços de engenharia para a obra
de drenagem de águas pluviais no Bairro Novo Horizonte, Lorena/SP.
A alteração ocorreu na planilha orçamentária e suas referências.
A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 11 de janeiro de 2023, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala
de Licitações, situados 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.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

Concorrência Pública n° 03/2022 - Proc. Nº 449/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de recurso e diligencia 
da CONCORRÊNCIA PUBLICA 03/2022 cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para obras 
de INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM EM 
DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE LORENA E MURETA DE CONTENÇÃO 
CORREGO MANDI NA RUA CARLINO LUIZ DOS SANTOS.
A Comissão de Licitação, com amparo no Parecer técnico supracitado a comissão 
de licitação decide em INABILITAR a empresa TETO CONSTRUTORA S/A, por 
não atender aos itens 02 (fresagem), 3 (Tubo de concreto >= 1000) e 4 (Alvenaria) 
dos itens relevantes (item 10.2.1.4.b.2 do Edital CP 03/2022).
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 604/2022-SUP 
e 8850/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, 
para contratação da empresa DANIELA DE CASTRO RODRIGUES SOIBELMAN 
27656688846, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
33.308.795/0001-59, inscrição estadual nº 332.210.138.119, com sede na Rua 
Theobaldo Verri, nº 23-A, sala 05, Vila Jacobelli, CEP: 12505-211, Guaratinguetá/
SP, endereço eletrônico: soibelman@uol.com.br, telefones: (12) 98204-9040 e 
(12) 98190-4444, cujo objeto consiste na aquisição de ferramentas para oficina 
mecânica para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.
DATA DA ASSINATURA: 23/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 34/22 – Proc. Lic. Nº 396/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de material para sinalização vertical e horizontal do município de Lorena 
pelo período de 12 (doze) meses. CONTRATADA: BRICKS SINALIZACAO LTDA 
- CNPJ: 12.591.057/0001-91 - Vencedora dos itens: 7 a 10. VALOR TOTAL: R$ 
21.020,00 (vinte e um mil e vinte reais). DATA DA ASSINATURA: 23/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 470/2022, PE 45/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Aquisição de 
veículos novos (zero km) para atender as necessidades da APAE e Vila Vicentina 
da Sagrada família, ambas do município de Lorena. CONTRATADA: SAINT-
TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.034.608/0001-19. 
Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 399.390,00 (trezentos e noventa e nove 
mil e trezentos e noventa reais). DATA DA ASSINATURA: 23/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 112/2022– TP 14/2022 – 
Proc. Licitatório 329/2022 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA CONTRATADO: VITORIA & VITORIA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 
23.844.408/0001-45
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto acréscimo ao 
Contrato nº 112/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 329/2022, Tomada 
de Preços nº14/2022, firmado entre os contratantes em 16 de agosto de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e 
na cláusula 1.3 do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 11,72% 
(onze vírgula setenta e dois por cento), equivalentes a R$ 58.892,48 (cinquenta 
e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) ao valor 
global do contrato, destinados a alteração quantitativa para adequação do projeto 
às atuais necessidades da obra.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas 
relativas à alteração do Contrato é de R$ 58.892,48 (cinquenta e oito mil, oitocentos 
e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 561.139,32 
(quinhentos e sessenta e um mil, cento e trinta e nove reais e trinta e dois 
centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 23/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato 63A/2021 – PP 31/21 – Proc. 
340/21 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADO: 
PAROTHEFON COMÉRCIO DE URNAS MORTUÁRIAS VELÓRIO E 
FLORICULTURA LTDA - CNPJ: 08.247.359/0008-46 CLÁUSULA PRIMEIRA: O 
presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência dos Contratos nº 
63/2021 e 63A/2021, decorrentes do Pregão Presencial nº 31/2021, decorrente do 
Processo Licitatório nº 31/2021, firmado entre os Contratantes em 22 de novembro 
de 2021, 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 22 de novembro de 2022. CLÁUSULA TERCEIRA: 
Fica reajustado o valor do contrato original, abaixo do índice contratual (IPCA/
IBGE), por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 5% (cinco 
por cento) do valor estipulado no contrato em cada item, observado o interregno 
mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, conforme 
tabela abaixo: CLÁUSULA QUARTA: Considerando a aplicação do reajuste, o valor 
atualizado do contrato passará para R$ 108.138,16 (cento e oito mil, cento e trinta 
e oito reais e dezesseis centavos). CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas do contrato original. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2022 – Proc. nº 238/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de modernização do sistema de 
Iluminação Pública por tecnologia LED e implantação de postes inteligentes 
multiaplicativos e rede Wi-fi em diversas vias e praças no município.
Com amparo no Parecer jurídico nº 1.682/2022 e Parecer jurídico nº 1.683/2022, 
o presidente juntamente com a comissão de licitação decidem:
Pelo conhecimento e NÃO PROVIMENTO do recurso da recorrente RT ENERGIA 
E SERVIÇOS LTDA contra os CONSÓRCIO LORENA e CONSÓRCIO BRILHA 
LORENA.
Pelo conhecimento e NÃO PROVIMENTO do recurso da recorrente WT 
TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA.
Mantendo então a HABILITAÇÃO das empresas RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, 
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA, CONVÊNIO 
LORENA ( FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI 
e SEVEN ENGENHARIA E CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA) e CONVÊNIO 
BRILHA LORENA (ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA e STYA COMERCIAL, 
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA) e mantendo a INABILITAÇÃO da empresa 
WT TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA.
Fica marcado para o dia 29 de novembro de 2022 ás 13:30 hrs a abertura de 
envelope de propostas das empresas habilitadas do certame.
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.
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Polícia conclui investigação 
sobre pirâmide financeira 
do grupo Samuel Fradique

O Seccold (Setor Especializa-
do no Combate à Corrupção, 
Organização Criminosa e Lava-
gem de Dinheiro), da Delegacia 
Seccional de Guaratinguetá, 
concluiu neste mês a investi-
gação criminal envolvendo um 
suposto esquema de pirâmide 
financeira desenvolvido pelo 
grupo SFO Holding, de Lorena. 
A investigação teve início em 
2020, quando centenas de pes-
soas da cidade e região perde-
ram suas economias aplicadas 
no grupo de propriedade do 
empresário Samuel Fradique 

Andréa Moroni
Lorena

Fradique, foragido por esquema de pirâmide; investigação concluída

diato, uma vez que a conduta 
está camuflada sob a aparência 
de um investimento idôneo e 
lucrativo.

A investigação verificou altos 
rendimentos em curto, médio 
e longo prazo, oferecidos pela 
empresa SFO Holding Empre-
endimentos e Participações 
Ltda, sem grandes riscos e sem 
a necessidade de qualquer ou-
tra conduta além de se investir 
um capital.

A polícia apontou a discre-
pância de rendimentos dos 
investimentos oferecidos pelo 
grupo lorenense, como no 
caso da opção (RU-24), que no 
período de 24 meses, renderia 
210% do capital investido. Já 

de Oliveira.
De acordo com o inquérito 

policial, verificou-se a existên-
cia de indícios de crimes contra 
a economia popular, lavagem 
de dinheiro e associação cri-
minosa, cometidos, em tese, 
pelos responsáveis legais da 
SFO Holding, em um esquema 
de pirâmide financeira.

Pirâmides financeiras são 
esquemas fraudulentos que se 
caracterizam pela remunera-
ção aos participantes, baseada 
principalmente na quantidade 
de novas pessoas incluídas, 
com promessa de fáceis e altos 
rendimentos. Por vezes, pode 
ser difícil de se identificar uma 
pirâmide financeira de ime-

Três pessoas são indiciadas por crime contra a economia popular, 
lavagem de dinheiro e associação criminosa; esquema, que deixou 
série de vítimas, segue sob suspeita de paradeiro de maior acusado

a Poupança e CDI renderiam 
cerca de 13% e 15%, respec-
tivamente, o que totaliza 15 
vezes menos. A Ibovespa (Bolsa 
de Valores de São Paulo) ofer-
tou, no mesmo período, quase 
47% de rendimento (quase 
cinco vezes menos do que o 
ofertado pela empresa alvo 
das investigações). O inquérito 
indiciou três pessoas pelos 
crimes contra a economia po-
pular, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa. A polícia 
pediu a prisão preventiva do 
empresário Samuel Fradique 
de Oliveira, que está foragido.  
O inquérito foi encaminhado 
ao juiz da Comarca de Lorena 
e ao Ministério Público.

EDP tem novo feirão com redução de até 100% dos juros e multas 

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, está 
realizando uma nova edição 
do Feirão de Negociação. Para 
começar 2023 com as contas 
equilibradas, os clientes têm 
facilidade de pagamento com 
descontos de até 100% nos 
juros e correção monetária e 
o prazo ampliado de parcela-
mento em até 36 vezes. 

A ação segue até o dia 30 de 
dezembro em todas as agên-
cias de atendimento da EDP, 
pela internet no edponline.
com.br ou pela Central de 
Atendimento 0800 721 0123. 

As vantagens são oferecidas 
para consumidores residen-
ciais e rurais. “Estamos ofe-
recendo condições especiais 
na negociação para que os 

Da Redação
RMVale

clientes aproveitem as vanta-
gens neste final de ano e, até 
mesmo, com o recebimento da 
primeira parcela do 13º salá-
rio, possam quitar os débitos 
e se prepararem para 2023”, 
destacou a gestora executiva 
da EDP, Vanessa Bonfim.

Para realizar o acordo pre-
sencialmente, em uma das 
agências de atendimento, é 
necessário que o cliente e 
titular da conta de luz esteja 
com um documento com foto 
(RG ou CNH), CPF, comprovan-
te de endereço e uma fatura 
com o número da instalação. 
Para realizar o parcelamento 
em nome de terceiros é neces-
sário possuir uma procuração 
legal.

As famílias que estão in-
cluídas no programa Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
do Governo Federal poderão 
parcelar seus débitos em até 
noventa vezes, com entrada 

Clientes já podem se inscrever para negociar faturas em atraso em até 36 vezes; atendimento presencial, por telefone e online
facilitada, isenção da taxa de 
negociação e correções. “A 
EDP tem realizado os feirões 
para incentivar o pagamento 
dos débitos em parcelas que 
mais se adequam às condições 
do cliente. O feirão da EDP é 
uma ótima oportunidade para 
liquidar as dívidas”, reforçou 
Vanessa.

Os clientes possuem a opor-
tunidade da realização de 
acordos sem sair de casa, 
utilizando os canais de aten-
dimento pelo site edponline.
com.br, pelo aplicativo EDP 
Online ou pela Central de 
Atendimento 0800 721 0123. 
Para utilizar esses canais o 
cliente deve possuir débito 
de até R$ 5 mil.

A empresa mantém um con-
tato via Whatsapp, por meio 
do número 11 93465-2888, 
para a consulta de débitos e 
solicitação de código de bar-
ras para pagamento.

Foto: Arquivo Atos

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.

Contas de energia da EDP; agência abre novo feirão de negociação


