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Conta da EDP 
atrasada já 
pode se paga 
com crédito
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As contas de energia elé-
trica em atraso podem ser 
pagas por meio de cartão 
de crédito. A nova forma de 
pagamento está sendo dis-
ponibilizada pela EDP, para 
facilitar a quitação dos débi-
tos e proporcionar ao cliente 
a possibilidade de organizar 
o orçamento.

Com três vítimas fatais, região tem fim de semana violento 
Jovens são mortos a tiros em Canas, Cruzeiro e Guaratinguetá; trabalho da Polícia Civil tenta identificar assassinos 

Causando preocupação em 
moradores e autoridades em 
Segurança Pública, a região 
registrou mais um fim de 
semana sangrento, desta vez 
com um saldo de três homens 
assassinados. Com idades 
entre 19 e 28 anos, as vítimas 
foram executadas em Canas, 
Cruzeiro e Guaratinguetá.

Segundo a Polícia Civil, o 
crime mais recente ocorreu 
na noite de domingo (18) no 
bairro Jardim São José, em 
Cruzeiro. Acompanhado da 
namorada, um jovem de 27 
anos dirigia seu carro pela 
rua São João, quando ouviu 
alguém gritar o seu nome. Ao 
parar o veículo, o motorista foi 
surpreendido por um atirador, 
que estava em uma bicicleta. 
Mesmo atingido por diversos 
disparos no peito, o rapaz con-
seguiu conduzir o automóvel 

Da Redação
RMVale

até a rua Ipiranga, no bairro 
Washington Beleza, onde 
estacionou. Acionado por um 
grupo de pedestres, o Corpo de 
Bombeiros encaminhou a víti-
ma, identificada como Gabriel 
Rodrigues Vieira, à Santa Casa 
de Cruzeiro, mas morreu logo 
após dar entrada na unidade.

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu um inquérito para tentar 
identificar o autor do homicí-
dio doloso (quando existe a 
intenção de matar).

Os outros dois assassinatos 
registrados no último fim de 
semana ocorreram na noite 
do sábado (17). O primeiro 
vitimou um jovem de 28 anos 
no bairro São Benedito, em 
Guaratinguetá. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
o rapaz caminhava pela rua 
Santa Clara por volta das 
21h30, quando foi atingido 
por três disparos de arma de 
fogo efetuados por ocupantes 
de um carro. Baleado na cabe-
ça, peito e costas, o pedestre 

Foto: Reprodução

morreu antes da chegada do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência).

O caso é investigado pela 
Polícia Civil, que tenta desco-
brir a motivação e a autoria 
do crime. A vítima possuía 
antecedentes criminais por 
homicídio, roubo, furto e lesão 
corporal.

Por volta das 23h30, foi a 
vez de um jovem de 19 anos 
ser executado em Canas. De 
acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima estava na 
rua Luís Domingues Quintas, 
no bairro São Judas Tadeu, 
quando foi surpreendida por 
dois atiradores que estavam 
em uma bicicleta. Alvejado 
no abdômen, tórax e braço, 
o rapaz chegou a ser encami-
nhado ao Pronto Socorro de 
Lorena, mas não resistiu aos 
ferimentos. 

A Policia Civil de Canas 
apura o assassinato do jovem, 
que não possuía antecedentes 
criminais.Gabriel Rodrigues, vítima de homicídio na noite de domingo em Cruzeiro; região tem fim de semana violento

Aparecida exonera contratados 
após determinações da Justiça
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Prefeito destaca que medida causa problemas à administração pela falta de funcionários
O prefeito de Aparecida, 

Luiz Carlos de Siqueira, o Pi-
riquito (PODE), exonerou, na 
sexta-feira (16), os ocupantes 
de cargos comissionados que 
foram considerados inconsti-
tucionais pela Justiça. A Pre-

feitura tinha recorrido da de-
cisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, mas o recurso 
não foi aceito. O presidente 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, desembargador 
Ricardo Anafe, manteve a 

decisão de primeira instân-
cia de Aparecida sobre a 
inconstitucionalidade das 
contratações. Segundo ele, 
não há razão que justifique 
prejuízo ao erário público, 
como alegado pela prefeitu-

ra, no caso de suspensão da 
lei.  No dia 29 de novembro, 
o juiz Luiz Felipe de Souza 
Marino, de Aparecida, negou 
o recurso impetrado pela Pre-
feitura para liberação da lei 
que implantava a nova rees-

truturação administrativa no 
Executivo. Com o imbróglio 
jurídico, os funcionários muni-
cipais de Aparecida continuam 
sem ter um plano de carreira 
definido e aprovado. 

Absenteísmo 
na Saúde 
preocupa  
Pinda
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A secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba é mais uma da 
região a enfrentar um grande 
problema recorrente: a alta taxa 
de faltas injustificadas em consul-
tas e exames agendados no SUS 
(Sistema Único de Saúde).

Ubatuba reforça 
sua vacinação 
contra a covid 
na Praia Grande
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Em um trabalho para evitar 
o crescimento de casos graves 
de coronavírus, a secretaria de 
Saúde de Ubatuba fortaleceu 
os pontos de imunização con-
tra o vírus. 

Caraguá retoma festival 
de verão com shows de 
Thiaguinho, Pedro Sampaio, 
César Menotti e Fabiano

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior (MDB), 
anunciou a programação do 
festival de verão “Caraguá 
Feliz em Te Ver”. O even-
to reunirá grandes nomes 
da música brasileira, como 
Thiaguinho, Pedro Sampaio, 

Fernando e Sorocaba e César 
Menotti e Fabiano. Ao todo, 
até o fim de 2023, a cidade 
terá 94 eventos programa-
dos entre ações culturais, 
artísticas, esportivas e re-
ligiosas.

Foto: Reprodução

Thiaguinho é um dos destaques do Festival de Verão, em Caraguá
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Foto: Divulgação PMU

Aplicação de vacina contra a Covid-19, em Ubatuba; cidade tenta evitar avanço da doença na alta temporada
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Com foco na temporada, Ubatuba reforça 
vacinação contra a covid na Praia Grande
Medida anunciada pela Prefeitura busca evitar um novo crescimento de casos graves doença durante 
período de alta procura de turistas; vacina tríplice viral entra nos planos de atendimentos pela orla

Em um trabalho para evitar 
o crescimento de casos graves 
de coronavírus, a secretaria 
de Saúde de Ubatuba fortale-
ceu os pontos de imunização 
contra o vírus. A Praia Grande 
recebeu equipes de saúde para 
vacinar trabalhadores em 
quiosques.

Segundo a Prefeitura, a 
medida integra a campanha 
de vacinação para o comércio 
da cidade, além de abranger 
a vacina tríplice viral contra 
sarampo, caxumba e rubéola, 
a SCR. A ação começou neste 

Bruna Silva
Ubatuba

Aplicação de vacina contra a Covid-19, em Ubatuba; cidade tenta evitar avanço da doença na alta temporada

ram a preocupar todo o país. 
Sabemos da dificuldade que 
os funcionários do comércio 
têm para saírem do local de 
trabalho e ir até uma unidade 
de saúde se vacinar e, por isso, 
estamos levando a vacinação 
até os profissionais a fim de 
dar mais segurança para a 
nossa população e para os 
visitantes”, destacou o respon-
sável pela pasta, Josué Gulli.

Além dos postos itinerantes 
de vacinação, as duas campa-
nhas continuam disponíveis 
durante a semana nas UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde). 
Os dias e horários de vacina-
ção podem ser conferidos no 
site oficial do Município.

mês e já atendeu funcionários 
do calçadão central, além de 
trabalhadores dos quiosques 
das praias Perequê-Açu e Praia 
Grande. O foco é de elevar os 
índices de imunização contra o 
novo coronavírus em Ubatuba, 
expandindo o esquema vacinal 
com doses de reforço para a 
população.

Sob outra perspectiva, a 
pasta avalia que ao menos 
trinta mil moradores estão em 
atraso com a terceira dose do 
imunizante. O mesmo cenário 
também pode ser observado 
para a quarta dose. “Estamos 
nos aproximando de mais 
uma temporada de verão e 
os casos de Covid-19 volta-

Foto: Bruna Silva

Absenteísmo de 35% em exames e consultas preocupa Pinda
Número de faltas em procedimentos agendados tem sido um dos principais problemas da administração da rede pública

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba é mais 
uma da região a enfrentar 
um grande problema recor-
rente: a alta taxa de absente-
ísmo em consultas e exames 
agendados no SUS (Sistema 
Único de Saúde). A ausên-
cia de usuários prejudica o 
funcionamento adequado do 
atendimento da rede pública.

O absenteísmo é o processo 
em que há falta ou atraso 
injustificados em consultas e 
exames, o que causa o atraso 
do calendário e afeta o aco-
lhimento de moradores que 
aguardam pelo atendimento 
médico.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Centro de Saúde em Pindamonhangaba; cidade tenta reduzir filas e sobre com absenteismo na rede pública

para a população, Prefeitura 
e profissionais da saúde, já 
que atrasa o agendamento de 
outros pacientes e consome 
o tempo de todos”, destacou 
a responsável, Ana Cláudia 
Macedo.

Ela destacou que a ausência 
prejudica o atendimento no 
dia da consulta e do exame, 
além de acarretar problemas 
e falhas no sistema de saúde, 
porque alteram o planejamen-
to e geram “filas de espera 
desnecessárias”.

A expectativa é que os mo-
radores colaborem para que 
os índices sejam reduzidos. 
Dessa forma, o Município es-
pera apresentar a capacidade 
de oferta de serviços criando 
uma rede de assistência em 
saúde muito mais eficaz.

Os dados apontam que a 
taxa de ausência é de 35% 
na cidade, mas os números 
oscilaram, ao longo de 2022, 
entre 25% e 40%, dependen-
do da unidade de saúde e do 
atendimento a ser realizado, 
como consulta com clínico 
geral ou especialista.

Por esta razão, a pasta 
responsável emitiu um alerta 
para que a população evite 
faltar em procedimentos 
agendados. Em caso de de-
sistência ou impossibilidade 
de comparecimento, a orien-
tação é que se comunique à 
Saúde. “A presença da popu-
lação na data agendada para 
exames ou consultas é muito 
necessária. Ao analisar os 
índices de faltas não justifi-
cadas, se observa prejuízo 

  @santacasadelorena
santacasalorena.org.br

▶ Ultrassonografia

▶ Tomografia 
Não precisa de agendamento prévio* 

▶ Angiotomografia

▶ Mamografia

▶ Raio-x  
NNão precisa de agendamento prévio* 
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Prefeitura de Aparecida exonera cargos 
comissionados por determinação da Justiça
Medida da Prefeitura causa problemas para planejamento da administração devido à falta de funcionários

O prefeito de Aparecida, 
Luiz Carlos de Siqueira, o Pi-
riquito (PODE), exonerou, na 
sexta-feira (16), os ocupantes 
de cargos comissionados que 
foram considerados incons-
titucionais pela Justiça. A 
Prefeitura tinha recorrido da 
decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, mas o recurso 
não foi aceito.

O presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, de-
sembargador Ricardo Anafe, 
manteve a decisão de primeira 
instância de Aparecida sobre 
a inconstitucionalidade das 
contratações. Segundo ele, 
não há razão que justifique 
prejuízo ao erário público, 
como alegado pela prefeitura, 
no caso de suspensão da lei. 

No dia 29 de novembro, 
o juiz Luiz Felipe de Souza 
Marino, de Aparecida, negou 
o recurso impetrado pela 
Prefeitura para liberação da 
lei que implantava a nova 
reestruturação administrativa 
no Executivo. Com o imbróglio 
jurídico, os funcionários muni-
cipais de Aparecida continuam 
sem ter um plano de carreira 
definido e aprovado. 

A Câmara de Aparecida 
aprovou, em sessão extra-

Andréa Moroni
Aparecida

O prefeito Luiz Carlos de Siqueira, o Piriquito, que deu início ao processo de dispensa de recém-contratados em processo barrado pela Justiça

Foto: Reprodução

ordinária, o projeto que im-
plantava uma reestruturação 
administrativa na prefeitura. O 
texto foi aprovado por 5 votos 
a 3, e a sessão extraordinária 
foi realizada com a assinatura 
de seis vereadores. O Minis-
tério Público considerou in-
constitucional o projeto, pediu 
liminar para suspendê-lo e 
solicitou explicações sobre sua 
aprovação à Câmara.

A reestruturação criava 170 
cargos comissionados, sendo 
que 153 já existem, e duas 
secretarias, Esporte e Cultura, 
que foram desvinculadas da 
secretaria da Educação.

As exonerações, segundo 
o prefeito, já começaram a 
travar os serviços públicos na 
cidade. “Eu não tenho funcio-
nários suficientes para todos 
os atendimentos necessários, 
mas não tinha o que fazer, 
eu esgotei todos os recursos 
possíveis, mas a Justiça de-
terminou a exoneração.  E eu 
tenho que cumprir a decisão”.

Para tentar solucionar o pro-
blema da falta de funcionários, 
Piriquito enviou um projeto à 
Câmara para a realização de 
um concurso público na cida-
de. “Esse concurso já estava 
previsto na gestão anterior. 
Agora, a Câmara aprovando o 
projeto, nós vamos abrir uma 
licitação para contratar a em-
presa que será responsável”.

Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais de Guaratinguetá 
Rua Domingos Rodrigues Alves, 441, Centro, Guaratinguetá, São Paulo -  CEP: 12.500-040 –       

Inscrição no MTE 205281/01 – TEL: (012) 3132.8118 

 
 

ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO 
 

 Em cumprimento ao Estatuto Social, comunico que foi registrada a seguinte chapa como 
concorrente à eleição a que se refere o EDITAL DE CONVOCAÇÃO, publicado em 06 de 
Dezembro de 2022, no Jornal Atos e que se realizará em 25 de Janeiro de 2023 no horário das 
09:00 às 16:00 horas, ficando aberto o prazo de cinco (05) dias para impugnações. 

 
 

CHAPA ÚNICA 
DIRETORIA 
Efetivos       Suplentes 
Presidente: Ana de Sousa Guerra Gomes   1º - Lúcia Aparecida Martins Costa  
Vice presidente: Vanderléia de Paula e Silva Ribeiro  2º - Juscelino de Barros 
Secretario: José Milton Gonçalves Ferreira   3º - Maria Claudete Lopes Pereira 
Tesoureiro: Silvana Aparecida de Barros    
 
 
CONSELHO FISCAL 
Efetivos       Suplentes 
1º - Luiz Ricardo Ribeiro     1º - Miguel Alves da Costa 
2º - Elizete Fátima Martins Costa    2º - Suelem Fabiana Gonçalves dos Santos 
3º - Maria de Lourdes Siqueira Araujo    3º - Pedro da Silva Leite 
 
 
DELEGADOS REPRESENTANTES 
Efetivos       Suplentes 
Ana de Sousa Guerra Gomes     José Milton Gonçalves Ferreira 
Vanderléia de Paula e Silva Ribeiro    Silvana Aparecida de Barros 
 
 
 
Guaratinguetá, 20 de dezembro de 2022. 
 
 
 

ANA DE SOUSA GUERRA GOMES 
Presidente do STR Guaratinguetá 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO 

Nº 10 - Proc. 674/19 – Contrato 207/19 – PP 109/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 207/19, decorrente do Processo Lic. n ° 674/19, PP n ° 109/19, 
firmado em 18/12/2019.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo do no art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, fica acrescido 
1,04% (um inteiro e quatro centésimos por cento) ao valor do contrato nº 207/2019, 
decorrente do Processo Licitatório nº 674/2019, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada de serviço de nutrição e alimentação escolar visando o preparo e 
distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas que 
atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes, mediante o fornecimento 
de todos os gêneros.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 0,52% 
(cinquenta e dois centésimos por cento) no valor total dos cardápios C1 A (Parcial Manhã), 
Cardápio 3 (Desjejum e Repetição) e C3 (Desjejum- R. Incompleto) e acréscimo de 0,52% 
(cinquenta e dois centésimos por cento) - Item Serviços, nos termos previstos em sua 
cláusula 4.4 do contrato nº 207/2019, solicitado no Memo nº 1392/2022 da Secretaria de 
Educação, Processo nº 10421/2022GPRO.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
ao acréscimo do quantitativo do Contrato é R$ 116.699,68 (cento e dezesseis mil seiscentos 
noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 7.597.922,68 (sete 
milhões quinhentos noventa e sete mil novecentos vinte e dois reais e sessenta e oito 
centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 11 - Proc. 674/19 – Contrato 207/19 – PP 109/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 207/19, decorrente do Processo Lic. n ° 674/19, PP n ° 109/19, 
firmado em 18/12/2019.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 207/2019 decorrente do Processo Licitatório nº 674/2019 que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada de serviço de nutrição e alimentação 
escolar visando o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais 
vigentes, mediante o fornecimento de todos os gêneros, firmado em 18 de dezembro de 
2019, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato nº 
207/2019 por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 18 de dezembro de 2022. CLÁUSULA 
TERCEIRA: Fica o valor do Contrato reajustado abaixo do Índice de Preços ao Consumidor 
– IPCA, no percentual de aproximadamente 5,7% (cinco virgula sete por cento), conforme 
previsto na cláusula 2.1.7 do Contrato nº 207/2019, Pregão Presencial 109/2019 decorrente 
do Processo Licitatório nº 674/2019.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas a 
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses é de R$ 823.178,56 (oitocentos 
vinte e três mil cento setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 15.591.224,56 (quinze 
milhões quinhentos noventa e um mil duzentos vinte e quatro reais e cinquenta e seis 
centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PROC Nº 466/22 SUP, PE 44/2022

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do da Nota de 
Homologação do processo acima referido, onde se lê ““132.125,70 (cento e trinta e dois 
mil e vinte e cinco reais e setenta centavos)” leia-se “132.125,70 (cento e trinta e dois mil 
e cento vinte e cinco reais e setenta centavos)”, O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 27/2022 - PROC. Nº 479/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada em análise de água potável e purificada 
para a Farmácia de Manipulação, pelo período de 12 meses, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, com 
emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo:
Empresa: AMPRO – LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA - EPP - 
CNPJ: 00.365.592/0001-45
Valor Total: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PP Nº 35/2022 - PROC. Nº 613/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é Aquisição de produtos produzidos por panificadoras para lanche no intuito de suprir 
as necessidades da secretaria municipal de cultura e turismo pelo período de 12 (doze) 
meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação 
da empresa vencedora, com emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo:
Empresa: C.C. REZENDE SANTO PANI PADARIA E CONFEITARIA ME - CNPJ: 
38.278.709/0001-26
Vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Valor Total: R$ 103.670,00 (Cento e três mil e seiscentos e setenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 - Contrato 144/2021 – TP 29/20 – Proc Lic 462/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA:CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI 
EPP - CNPJ: 00.869.442/0001-79
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 144/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 462/2020, Tomada 
de Preços nº 29/2020, firmado em 20 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 21 de dezembro 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: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022 - PROCESSO 562/2022
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do edital RERRATIFICADO da 
Licitação na Modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é 
a aquisição de uma caminhonete nova (zero km) para atendimento às necessidades do 
município.
A alteração ocorreu no descritivo do item no ANEXO I do EDITAL, nada mais foi alterado.
Sendo que do dia 19 de dezembro de 2022 a 26 de janeiro de 2023 até às 08:00h (Horário 
de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no 
Endereço Eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 26 de janeiro de 2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o 
Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário 
de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.
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Buscando trazer mais 
turistas para o município 
durante a alta temporada, 
o prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior (MDB), 
anunciou, na última semana, 
a programação do festival 
de verão “Caraguá Feliz em 
Te Ver”. O evento reunirá 
grandes nomes da música 
brasileira como Thiaguinho, 
Pedro Sampaio, Fernando e 
Sorocaba e César Menotti e 
Fabiano.

Ao todo, até o fim de 2023, 
a cidade terá 94 eventos pro-
gramados entre ações cultu-
rais, artísticas, esportivas e 
religiosas. Para a temporada 
de verão a expectativa é de 
oferecer mais que shows. 
A proposta consiste num 
pacote de diferentes ações 

Bruna Silva
Caraguatatuba

para fomento do turismo. 
“Preparamos uma seleção 
de eventos com músicas 
e esportes para acontecer 
durante toda a temporada, 
com equilíbrio para atender 
toda população da cidade”, 
destacou o prefeito, que vê 
no setor turístico uma “mola 
propulsora”, gerando mais 
prosperidade.

O “Caraguá Tá Show” reu-
nirá grandes nomes da mú-
sica brasileira, como Edson 
e Hudson (08/01); César Me-
notti e Fabiano (13/01); João 
Bosco e Vinicius (14/01); 
Pedro Sampaio (15/01); Fer-
nando e Sorocaba (20/01) 
Jota Quest (21/01); Mateus e 
Kauan (22/01), além de Thia-
guinho (27/01). Os shows 
serão realizados na Praça 
de Eventos do Porto Novo, 
a partir das 22h. A entrada 
e toda a programação serão 
gratuitas. Nos mesmos dias 

Caraguá retoma festival de verão com Pedro 
Sampaio, César Menotti, Fabiano e Thiaguinho
Programação especial de shows busca trazer mais turistas para o litoral durante a alta temporada

O prefeito Aguilar Junior apresenta a programação de atividades e shows para a volta do Festival de Verão
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das principais atrações, por 
volta das 20h, a Praça da 
Cultura, no Centro, recebe 
shows das bandas de Cara-
guatatuba.

A cidade organiza também 
a “Arena Verão Esportiva”, 
que deve trazer destaques do 
esporte nacional para exibi-
ção de partidas. A arena tem 
abertura prevista para o dia 
15 de janeiro e contará com 
desafios de vôlei, futebol dos 
artistas e das estrelas, assim 
como uma partida entre Co-
rinthians e São Paulo.

Réveillon – Para a tradi-
cional virada de ano, o “Vira 
Caraguá” será celebrado em 
cinco locais diferentes, o 
Centro, Massaguaçu, Martim 
de Sá, Indaiá e Porto Novo. 
Para este ano, a organização 
fará queima de fogos de 25 
minutos na área central e 15 
minutos nos outros quatro 
pontos.

Conta de energia em atraso podem ser pagas com cartão de crédito

As contas de energia elétrica 
em atraso podem ser pagas, 
a partir deste mês, por meio 
de cartão de crédito. A nova 
forma de pagamento está 
sendo disponibilizada pela 
EDP, distribuidora de energia 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, para facilitar a quitação 
dos débitos e proporcionar 
ao cliente a possibilidade de 
organizar o orçamento.

Todas as contas de energia 
vencidas há mais de trinta dias 
podem ser quitadas pelo car-
tão de crédito através da inter-
net. Nesta nova modalidade, 

Da Redação
RMVale

os débitos são parcelados em 
até 21 vezes sem necessidade 
de entrada.

Os clientes de baixa tensão, 
estando ou não inseridos 
na Tarifa Social de Energia 
Elétrica, podem aproveitar 
essa nova modalidade, onde 
também é possível realizar o 
pagamento das parcelas do 
cartão de crédito com o cartão 
Auxílio Brasil. 

Como pagar – Não há limite 
de valor para o pagamento da 
dívida com cartão de crédito. 
O pagamento das faturas em 
atraso via cartão de crédito 
é realizado somente pela 
internet.

O cliente da EDP tem aces-
so para pagamento de duas 

Nova modalidade de quitação de débitos, apresentada pela concessionária EDP, começou a vigorar neste mês
formas, no site edp.com.br, 
clicando no botão “Paga-
mento com Cartão”, que está 
localizado em Canais de Pa-
gamento, Todos os Serviços 
e Serviços de Pagamento. 
Também é possível acessar 
direto a plataforma de paga-
mento através do link edp.
flexpag.com.

Os clientes que optarem por 
pagar as contas em atraso 
pelo cartão de crédito não 
precisam ir até as agências. 
Em caso de dúvida, os clientes 
podem acessar a Central de 
Atendimento 0800 721 0123. 
A EDP mantém um contato 
via Whatsapp, por meio do 
número 11 93465-2888 para 
a consulta de débitos.
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Contas de energia passam a ser pagas com cartão de crédito em toda RMVale; plano para reduzir déficit


