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Cruzeiro busca aval 
para iniciar shopping
Grupo empresarial aguarda autorização do Iphan para começar 
a obra; empreendimento deve abrir as portas no ano que vem

Tentando acelerar o proces-
so de construção do shopping 
de Cruzeiro, a Prefeitura solici-
tou ao Iphan (Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional), na última semana, 
mais agilidade na liberação da 
ordem de início da obra. Sonho 

supermercados Shibata, aguar-
da apenas o aval da autarquia 
para iniciar a construção do 
shopping, que será realizada 
em uma área de 47.081,00 m² 
na rua Doutor Othon Barcellos, 
na Vila Paulista.
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Thales Gabriel, que busca apoio

Foto: Arquivo Atos

Inpe estuda 
novo sistema 
para prever 
tragédias

Com o objetivo de auxiliar 
na prevenção de mortes em 
desastres naturais, o Inpe 
(Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais) confirmou 
que busca a aquisição de um 
supercomputador capaz de 
ampliar a capacidade de pre-
visão do tempo. Orçada em 
R$ 200 milhões, a máquina 
pode contribuir para que não 
ocorram tragédias como a 
registrada em São Sebastião, 
no mês passado. 
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Chuva forte rompe tubulações e interdita ruas em Lorena e Canas
Sabesp atua em obras nas cidades sem datas para liberação de acessos; via lorenense é rota alternativa para horário de pico

Um vazamento na tubu-
lação da Sabesp e a chuva 
forte que atingiu Lorena 
na última sexta-feira (10), 
deixaram a rua 24 de Abril, 
entre os bairros da Olaria 
e Mondesir, totalmente 
interditada.

Segundo a Defesa Civil, 
na sexta-feira foram mais 
de 120 mm de chuva em um 
período de cerca de cinco 
horas. O volume de água 
fez ceder parte da via que 
passa pela ponte.

A secretária de Obras 
de Lorena, Rosana Reis, 
informou que o vazamento 
ocasionou o solapamento 
da rua e foi preciso fazer a 
interdição da via. “Mas nós 
já acionamos a Sabesp e eles 
vão tomar providências. A 
chuva acabou contribuin-
do para que o local ficasse 
intransitável”. 

A assessoria da Sabesp 
informou, em de nota, que 
a rua 24 de Abril está in-
terditada “em virtude do 
transbordamento do Ri-

Andréa Moroni
Lorena

beirão Taboão, que alagou 
e causou estragos na via, 
inclusive, no poço de visita 
da rede coletora de esgoto 
localizada na via, na madru-
gada de sábado (11)”. 

Ainda segundo o texto, 
a “Prefeitura de Lorena e a 
Sabesp estão desenvolvendo 
ação conjunta para recupe-
rar o que foi danificado pela 
enchente, no entanto, ainda 
não há prazo para conclusão 
dos serviços”.

Além de fazer a ligação 
entre os bairros Vila Zélia, 
Olaria e Mondesir, a rua 24 
de Abril é utilizada como 
rota alternativa ao movi-
mento na avenida Peixoto 
de Castro, principal acesso 
da cidade pela rodovia Pre-
sidente Dutra, com destaque 
para os horários de pico.

Canas – A chuva também 
causou prejuízos à rede da 
Sabesp em Canas. A estatal 
está realizando manutenção 
emergencial em redes dani-
ficadas nas ruas do Meio e 

Obra de recuperação na Rua do Meio, em Canas; cidades sofreram com chuvas no último final de semana

Foto: Reprodução

na Homero Ortiz Marcon-
des, região central. 

No sábado (11), houve 
rompimento da tubulação 
de água sob a ponte, em 
decorrência da forte chuva 
que atingiu o município nos 
últimos dias. Equipes da 
Sabesp estão trabalhando 
no local para resolver o 
problema. 

Os reparos emergenciais, 
somados ao alto consumo 
de água registrado, difi-
cultaram a recuperação do 
nível dos reservatórios e 
causaram dificuldades no 
abastecimento.  A Prefeitura 
informou que é recomen-
dável o uso consciente do 
volume da caixa-d’água dos 
imóveis até a recuperação 
integral do sistema.

Ocorrências podem ser 
registradas pelos telefones 
195, 0800 055 0195, pelo 
WhatsApp 11-3388-8000 
(mensagens de texto) ou no 
site agenciavirtual.sabesp.
com.br.

antigo da população, a inau-
guração do centro comercial 
é prevista para ocorrer até o 
fim do ano que vem. O prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
participou de uma reunião com 
representantes do instituto na 
superintendência do órgão 

federal, em São Paulo. Acom-
panhado do secretário de De-
senvolvimento Econômico, Luiz 
Gustavo Rodrigues, o chefe do 
Executivo ressaltou que a em-
presa HLMM – Administração 
de Bens Ltda, que faz parte do 
grupo responsável pela rede de 

Os contribuintes de Pinda-
monhangaba têm até hoje para 
pagar a cota única ou a primei-
ra parcela do IPTU (Imposto 
Predial Territorial e Urbano). 
As guias podem ser emitidas 
através do site da Prefeitura,  
pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Para imprimir a guia é neces-

sário acessar a página e clicar 
no banner “IPTU 2023”. Após 
essa etapa, o contribuinte deve 
digitar a sigla do imóvel e ter 
acesso às guias de pagamento. 
Quem já está cadastrado pelo 
E-Tributo vai receber o IPTU 
por e-mail. 

Pinda dá 10% em desconto 
para quem pagar IPTU à vista
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Oferecendo mais de tre-
zentas oportunidades de 
trabalho, o concurso público 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba terá suas inscrições 
encerradas nesta quinta-feira 
(16). Com salários que variam 
de R$ 1.408 a R$ 19.157, o 
certame deverá ter sua prova 
de conhecimentos gerais e 
específicos aplicada em 30 
de abril. Em nota divulgada 

Inscrições para concurso de 
Pinda encerram-se na quinta

em seu site oficial no fim da 
manhã da segunda-feira (13), 
a Prefeitura alerta os mora-
dores de Pindamonhangaba 
e região sobre a proximidade 
da data-limite de inscrição 
para o concurso público, 
aberto em 8 de fevereiro 
por ordem do prefeito, Isael 
Domingues (PL).
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A sede da Prefeitura de Pindamonhangaba, no aguardo de contratações; prazo para concurso do Executivo vai até a próxima quinta-feira

Foto: Arquivo Atos
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Cruzeiro busca aval federal para 
início de construção do shopping 
Grupo empresarial aguarda autorização do Iphan para começar a obra; empreendimento 
deve abrir as portas no ano que vem, com expectativa de adesão de grandes marcas

Tentando acelerar o proces-
so de construção do shopping 
de Cruzeiro, a Prefeitura solici-
tou ao Iphan (Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional), na última semana, 
mais agilidade na liberação da 
ordem de início da obra. Sonho 
antigo da população, a inau-
guração do centro comercial 
é prevista para ocorrer até o 
fim do ano que vem.  

Em nota oficial, o Municí-
pio informou que o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
participou de uma reunião na 
manhã da última quinta-feira 
(9) com representantes do 
instituto na superintendência 
do órgão federal, em São Paulo. 
Acompanhado do secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Luiz Gustavo Rodrigues, o 
chefe do Executivo ressaltou 

Da Redação
Cruzeiro

que a empresa HLMM – Ad-
ministração de Bens Ltda, que 
faz parte do grupo responsável 
pela rede de supermercados 
Shibata, aguarda apenas o 
aval da autarquia federal para 
iniciar a construção do sho-
pping, que será realizada em, 
uma área de 47.081,00 m² na 
rua Doutor Othon Barcellos no 
bairro Vila Paulista. Avaliado 
em aproximadamente R$ 21 
milhões e cedido pelo Gover-
no Federal ao Município em 
dezembro de 2021, o terreno 
abriga o antigo prédio da Agef 
(Armazéns Gerais Ferroviários), 
que era utilizado como estação 
de carga e descarga de vagões, 
fato que motivou a necessida-
de da HLMM em elaborar e 
apresentar ao Iphan um Plano 
de Preservação do Patrimônio 
Histórico e Ferroviário. 

Em sua página oficial no 
Facebook, o prefeito revelou 
o saldo da reunião na capital 
paulista. “A empresa Shibata 

Vencedora do processo de 
cessão pública de licitação 
concluído em junho do ano 
passado, a HLMM pagará 
R$8 milhões à União pela 
locação, por vinte anos, do 
antigo prédio da Agef. A 
expectativa municipal é que 
a fase de construção do 
shopping gere até duzentos 
empregos diretos. Com o cen-
tro comercial funcionando, 
o número de contratações 
diretas deverá chegar a mil.

E por falar em criação de 
postos de trabalho, durante 
sua agenda em São Paulo, 
Fonseca participou de uma 
reunião na sede da InvestSP 
(Agência Paulista de Pro-
moção de Investimentos e 
Competitividade). O chefe 
do Executivo foi recebido 
pelo gerente de Prospecção 
e Negócios, Renato Barros, 
pelo especialista em Infraes-
trutura, Eduardo Gutierrez, 
e pela coordenadora de Ex-
portações, Elisabete Donato. 
“Foi uma oportunidade muito 
proveitosa em que pudemos 
apresentar mais uma vez 
nossa cidade, desta vez no 
início desse novo governo, 
para prospectar a oportuni-
dade de instalação de novas 
empresas e indústrias, mos-
trando principalmente todas 
nossas potencialidades para 
criação de emprego e renda 
em nosso município”, revelou 
o prefeito.

Reunião entre representantes do Iphan e prefeito de Cruzeiro, para agilizar início de obras para o shopping

Foto: Divulgação PMC

já apresentou o projeto da 
obra para o órgão e fomos 
endossar e pedir uma agili-
dade maior para liberação do 

início das obras. O resultado 
foi muito positivo, sendo que 
a nossa expectativa é de que 
essa autorização saia o quanto 

antes, e ainda nesse primeiro 
semestre tenhamos o começo 
da construção do tão sonhado 
shopping de Cruzeiro”. 

Pinda dá 10% de desconto para quem pagar IPTU à vista
Primeira parcela e cota única do imposto municipal vencem hoje; contribuição pode ser paga em até dez vezes 

Os contribuintes de Pinda-
monhangaba têm até hoje 
para pagar a cota única ou 
a primeira parcela do IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
e Urbano). As guias podem 
ser emitidas através do site 
da Prefeitura,  pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

Da Redação
Pindamonhangaba

crédito, débito ou pix (sem 
necessidade de impressão). 
As pessoas que optarem por 
pagar via pix terão um peque-
no acréscimo, referente à taxa 
de conveniência. Também 
haverá inclusão de taxa para 
pagamento com cartão.

Os descontos foram divi-
didos em pagamento à vista 
com 10% de desconto, parce-
lado em duas vezes com 5% 
de abatimento. Pagamento 

Para imprimir a guia é ne-
cessário acessar a página e 
clicar no banner “IPTU 2023”. 
Após essa etapa, o contri-
buinte deve digitar a sigla do 
imóvel e ter acesso às guias 
de pagamento. Quem já está 
cadastrado pelo E-Tributo vai 
receber o IPTU por e-mail. 

O pagamento pode ser 
efetuado por código de bar-
ras ou diretamente pelo site 
da Prefeitura, por cartão de 

em mais parcelas ganhará 2% 
de desconto. Para garantir os 
descontos, o tributo deve ser 
pago em dia.

O IPTU poderá ser parce-
lado em até dez vezes, desde 
que cada parcela não seja 
inferior a R$ 60,33, ou seja, 
metade da UFPM (Unidade 
Fiscal do Município de Pin-
damonhangaba).

O reajuste do imposto em 
2023 foi de 7,36%, de acordo 
com o IPC (Índice de Preços 
ao Consumidor) da Fipe (Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas).

O diretor de Receitas e 
Fiscalização Fazendária, Vi-
cente Correa, informou que 

são 82 mil lançamentos de 
imóveis para IPTU. “A cidade 
vem crescendo muito nos 
últimos anos, o que aumenta 

a quantidade de imóveis. Este 
ano, assim como nos últimos, 
teremos o vencimento dia 15 
de março”, explicou.

Via da região central de Pinda; Prefeitura anuncia desconto para o IPTU 

Foto: Arquivo Atos
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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
Cchoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-

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-

Prestação de Ser-
viços

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 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

roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto pa-
gamento apenas o 
custo de envio para 
seu endereço. Telefo-
ne: (12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2023
OBJETO:  PRESTAÇÃO SERVIÇOS OBRAS -  ENTREGA DOS 
ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 31/03/2023 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M ABERTURA DOS ENVELOPES 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 31/03/2023 AS 09H RETIRADA DO 
EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 15/03/2023 
OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 14/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA  - PREFEITO 

 

 
Declaro Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1.686/25 de outubro/82. Registro Estadual  5.067/15 de outubro/88 

Registro no CNAS nº 44.006.000.340/2.000-39 publicado no D.O.U em 04/04/2000. Registro CMAS nº 006 
 

 

Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá 
Rua Diogo Álvares, 06 – Nova Guará – Guaratinguetá-SP. 

CEP: 12.516-630 – Telefone: (12) 3125-1564 
CNPJ: 51.627.958/0001-48 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 
 

O Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá, convoca seus 
associados para se reunirem em Assembleia Geral, para eleição da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 2023/2025, a se realizar na data de 27 
de março de 2023, ás 19:00 horas em primeira convocação e as 20:00 horas em 
segunda convocação com qualquer número de sócios presentes em sua sede 
própria, Rua Diogo Álvares, 06, Nova Guará, Guaratinguetá/SP. 
  
 

Guaratinguetá, 06 de março de 2023. 
 
 

Afonso Athiê Vale Chaves 
Presidente 

 

 
G. R. C. E. S. UNIDOS DA TAMANDARÉ 

RUA PAISSANDU Nº 250 – CENTRO - GUARATINGUETÁ – SP 
C.N.P.J. Nº 60.130.655 / 0001 – 06 

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 
 
 

O Presidente do Conselho Deliberativo do G. R. C. E. S. UNIDOS DA 
TAMANDARÉ, faz saber que, estão convocados todos os Associados para a 
ASSEMBLEIA GERAL que fará realizar no Centro Comunitário do Bairro Jardim 
Tamandaré, sito à Rua Paissandu nº. 250, Centro de Guaratinguetá, São Paulo no 
próximo dia 6 de abril de 2023, às 19 horas em primeira convocação e uma hora 
após em segunda convocação com qualquer número de Associados, para a ORDEM 
DO DIA: 

 
- eleição e posse da Diretoria Executiva para o biênio de março de 2023 a 

março de 2025;  
- aprovação ou não das contas da diretoria do biênio março de 2021 a 

março de 2023. 
 
A ASSEMBLEIA GERAL se fará realizar nos moldes determinados pelos 

Artigos cabíveis do Estatuto e o Edital completo se encontra afixado no Centro 
Comunitário do Bairro Jardim Tamandaré (antiga sede) desta Entidade. 

 
 

 
Guaratinguetá, 13 de março de 2023. 

 
 

 
 
 

José Cosenza Barletta Neto 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 
G. R. C. E. S. UNIDOS DA TAMANDARÉ 

RUA PAISSANDU Nº 250 – CENTRO - GUARATINGUETÁ – SP 
C.N.P.J. Nº 60.130.655 / 0001 – 06 

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 
 
 

O Presidente do Conselho Deliberativo do G. R. C. E. S. UNIDOS DA 
TAMANDARÉ, faz saber que, estão convocados todos os Associados para a 
ASSEMBLEIA GERAL que fará realizar no Centro Comunitário do Bairro Jardim 
Tamandaré, sito à Rua Paissandu nº. 250, Centro de Guaratinguetá, São Paulo no 
próximo dia 6 de abril de 2023, às 19 horas em primeira convocação e uma hora 
após em segunda convocação com qualquer número de Associados, para a ORDEM 
DO DIA: 

 
- eleição e posse da Diretoria Executiva para o biênio de março de 2023 a 

março de 2025;  
- aprovação ou não das contas da diretoria do biênio março de 2021 a 

março de 2023. 
 
A ASSEMBLEIA GERAL se fará realizar nos moldes determinados pelos 

Artigos cabíveis do Estatuto e o Edital completo se encontra afixado no Centro 
Comunitário do Bairro Jardim Tamandaré (antiga sede) desta Entidade. 

 
 

 
Guaratinguetá, 13 de março de 2023. 

 
 

 
 
 

José Cosenza Barletta Neto 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 
G. R. C. E. S. UNIDOS DA TAMANDARÉ 

RUA PAISSANDU Nº 250 – CENTRO - GUARATINGUETÁ – SP 
C.N.P.J. Nº 60.130.655 / 0001 – 06 

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 
 
 

O Presidente do Conselho Deliberativo do G. R. C. E. S. UNIDOS DA 
TAMANDARÉ, faz saber que, estão convocados todos os Associados para a 
ASSEMBLEIA GERAL que fará realizar no Centro Comunitário do Bairro Jardim 
Tamandaré, sito à Rua Paissandu nº. 250, Centro de Guaratinguetá, São Paulo no 
próximo dia 6 de abril de 2023, às 19 horas em primeira convocação e uma hora 
após em segunda convocação com qualquer número de Associados, para a ORDEM 
DO DIA: 

 
- eleição e posse da Diretoria Executiva para o biênio de março de 2023 a 

março de 2025;  
- aprovação ou não das contas da diretoria do biênio março de 2021 a 

março de 2023. 
 
A ASSEMBLEIA GERAL se fará realizar nos moldes determinados pelos 

Artigos cabíveis do Estatuto e o Edital completo se encontra afixado no Centro 
Comunitário do Bairro Jardim Tamandaré (antiga sede) desta Entidade. 

 
 

 
Guaratinguetá, 13 de março de 2023. 

 
 

 
 
 

José Cosenza Barletta Neto 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 

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 

 
EDITAL  

Em cumprimento ao Estatuto Social desta entidade, comunico que em eleições realizada neste 
Sindicato, no dia 25 de Janeiro de 2023, foi eleita a única chapa concorrente do pleito encabeçada pela 
senhora: ANA DE SOUSA GUERRA GOMES cuja constituição é a seguinte: 

 
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 
SECRETÁRIO: JOSÉ MILTON GONÇALVES FERREIRA                       3º  MARIA CLAUDETE LOPES PEREIRA 
TESOUREIRA:  SILVANA APARECIDA DE BARROS 
 

CONSELHO FISCAL  

EFETIVOS                                                                                                SUPLENTES 
1º LUIZ RICARDO RIBEIRO                                                                   1º  MIGUEL ALVES DA COSTA 
2º ELIZETE FÁTIMA MARTINS COSTA                                                2º  SUELEN FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS 
3º MARIA DE LOURDES SIQUEIRA ARAÚJO                                      3º  PEDRO DA SILVA LEITE 
 

DELEGADOS REPRESENTANTES 

EFETIVOS                                                                                                 SUPLENTES 
1º ANA DE SOUSA GUERRA GOMES                                                   1º JOSÉ MILTON GONÇALVES FERREIRA            
2º VANDERLÉIA DE PAULA E SILVA RIBEIRO                                      2º SILVANA APARECIDA DE BARROS          

 
Guaratinguetá, 14 de Março de 2023. 

 

Ana de Sousa Guerra Gomes 
Presidente 

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

N° 01 AO TERMO DE FOMENTO 07/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-
75, e a OSC Associação Moçambique de São 
Benedito, CNPJ n° 45.383.445/0001-36, por meio 
da Secretaria de Cultura, celebram Termo Aditivo 
01, modificando-se o plano de trabalho referente ao 
Termo de Fomento n° 07/2022. Data de Assinatura: 
08/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO
 PROCESSO Nº 2385/2023
O Município de Lorena/SP torna pública a Ratificação 
da Inexigibilidade de Chamamento Público para 
celebrar Termo de Fomento com a OSC Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia em parceria 
com a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social que prevê a reestruturação 
do Posto de Coleta de Leite Humano construído 
na Maternidade da Santa Casa de Lorena. Com o 
recurso serão adquiridos equipamentos úteis para 
o funcionamento do posto. Valor: R$ 250.800,00 
(duzentos e cinqüenta mil e oitocentos reais). 
Admite-se impugnação a esta justificativa no prazo 
de 5 (cinco) dias, a contar de sua publicação, a ser 
protocolada na sede da Prefeitura Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO Nº 2446/2023
O Município de Lorena/SP torna pública a Ratificação 
da Inexigibilidade de Chamamento Público para 
celebrar Termo de Fomento com a OSC Instituto 
Família Futsal em parceria com a Secretaria Municipal 
de Esportes que visa a formação de equipes da 
modalidade futsal, formadas por atletas de Lorena e 
região, com idades de 08 e 18 anos, para representar 
o Instituto Família Futsal e a cidade de Lorena.
Valor: R$ 41.588,00 (quarenta e um mil quinhentos 
e oitenta e oito reais)). Admite-se impugnação a esta 
justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua 
publicação, a ser protocolada na sede da Prefeitura 
Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando 
por prazo determinado, em caráter emergencial, 
DOIS MÉDICOS PEDIATRA, com carga horária 
de 15h semanais e valor da hora de R$ 76,87. Os 
interessados deverão protocolar junto ao setor de 
Protocolo, situado à Av Capitão Messias Ribeiro, 625 
– Olaria SP, no prazo de 08/03/2023 A 25/03/2023, 
das 9:00 às 16:00, os seguintes documentos: 
Curriculum, comprovante de residência, cópia de 
RG, cópia do CRM, cópia do título de especialização 
e número de telefone atual. Maiores informações 
pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando 
por prazo determinado, em caráter emergencial, 
MÉDICO PSIQUIATRA, com carga horária de 
15h semanais e valor da hora de R$ 76,87. Os 
interessados deverão protocolar junto ao setor de 
Protocolo, situado à Av Capitão Messias Ribeiro, 625 
– Olaria SP, no prazo de 08/03/2023 A 25/03/2023, 
das 9:00 às 16:00, os seguintes documentos: 
Curriculum, comprovante de residência, cópia de 
RG, cópia do CRM, cópia do título de especialização 
e número de telefone atual. Maiores informações 
pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
 Proc. nº 103/23-SUP; 1371/23-GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de confecção, 
instalação e manutenção/lubrificação de persianas 
verticais, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no contrato e na proposta.
CONTRATADA: GALVAO & RIBEIRO COM.DE 
MATS. E EQUIPTOS DE PESCA, ESPORTE E 
LAZER LTDA. CNPJ Nº: 30.435.742/0001-00. 
Vencedora do item: 1. Valor Total: R$ 5.520,00 (cinco 
mil e quinhentos e vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 83/2022 - 
PROC. Nº 668/2022-SUP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preço para Aquisição 
Parcelada de Pó de Café para diversas secretarias 
pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: DZ7 TECNOLOGIA MARKETING 
EIRELI - CNPJ: 30.084.6008/0001-46. Vencedora do 
item: 1. Valor Total: R$ 67.519,08 (sessenta e sete 
mil, quinhentos e dezenove reais e oito centavos).
CONTRATADA: G99 COMERCIAL ATACADO E 
VAREJO EIRELI - CNPJ: 32.602.152/0001-50. 
Vencedora do item: 2. Valor Total: R$ 23.274,42 
(vinte e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e 
quarenta e dois centavos)
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato nº 118/2022 – Processo nº 200/2022 – TP 
13/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: F.R. DA S. OLIVEIRA ME
CNPJ: 33.099.975/0001-78
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 118/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 300/2022, 
Tomada de Preços nº 13/2022, firmado em 25 de agosto de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 24 de fevereiro de 2023.
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: 24/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 06 - Contrato nº 04/2021 – Processo nº 512/2020 – PP 73/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 05.460.736/0001-66
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 
0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao Contrato nº 04/2021, decorrente 
do Processo Licitatório nº 512/2020, Pregão Presencial nº 73/2020, firmado entre os 
contratantes em 06 de janeiro de 2021, nos termos previstos em sua Cláusula 4.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art.65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e 
na cláusula 4.4 do contrato original, ficam acrescidos 0,45% (quarenta e cinco 
centésimos por cento), o equivalente a R$ 909,15 (novecentos e nove reais e 
quinze centavos) ao valor global do contrato, destinados a alteração quantitativa, 
de inclusão de ponto de internet na UBS – Unidade Básica de Saúde do CLÁUSULA 
TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
alteração do Contrato é de R$ 909,15(novecentos e nove reais e quinze centavos).
CLÁUSULA QUARTA: O valor global do contrato passará para R$ 201.583,09 
(duzentos e um mil quinhentos oitenta e três reais e nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2023

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 107/2023 – PE 09/2023
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do Aviso de Licitação 
do processo acima referido, onde lê-se: “Endereço 
Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/” leia-se “Endereço Eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/.”. O restante 
permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 PE Nº 01/2023 - PROC. Nº 59/2023
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a Aquisição de um Biombo 
Plumbífero, para o Ambulatório de Especialidades II AE II, conforme emenda 
parlamentar nº 10872.126000120008, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com a emissão do contrato, conforme abaixo:
Empresa: CE CARVALHO COMERCIAL - EPP CNPJ: 24.864.422/0001-73
Valor Total: R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 58/2022-R III - PROC. Nº 562/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas 
juntadas aos autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição 
de uma caminhonete nova (zero Km) para atendimento às necessidades 
do município, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, com 
a emissão do contrato, conforme abaixo:
Empresa: SIGMA MAQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 26.991.097/0001-35
Valor Total: R$ 225.100,00 (duzentos e vinte e cinco mil e cem reais)
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 63/2022 - PROC. Nº609/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas 
juntadas aos autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição 
de equipamentos médicos para utilização dos pacientes com complicações 
respiratórias após infecção por Covid-19., o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação da 
empresa vencedora, com a emissão do contrato, conforme abaixo:
Empresa: FIRST MEDICAL SERVICE LTDA CNPJ: 02.629.588/0001-72
Vencedora do Lote 01 Valor Total: R$ 36.720,00 (trinta e seis mil setecentos e 
vinte reais)
Empresa: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA CNPJ: 05.652.247/0001-06
Vencedora do Lote 02 Valor Total: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos e reais)
Empresa: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ: 10.728.371/0001-48
Vencedora do Lote 03 Valor Total: R$ 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e 
cinquenta reais)
Empresa: LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
EIRELI CNPJ: 42.650.279/0001-07
Vencedora do Lote 04 Valor Total: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Empresa: A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 17.238.455/0001-42
Vencedora do Lote 05 Valor Total: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PE Nº 76/2022- Rerratificado - PROC. Nº 656/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de Ônibus 
Urbano Escolar Acessível para transportar no minimo 31 (trinta e um) passageiros 
sentados e mais 01 (um) aluno com cadeira de rodas, equipado com plataforma 
elevatória veicular, e todos os demais equipamentos e mobiliários necessários 
para apoio e passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida., o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a 
contratação da empresa vencedora, com a emissão do contrato, conforme abaixo:
Empresa: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA
CNPJ: 11.726.521/0020-00
Valor Total: R$ 934.857,00 (novecentos e trinta e quatro mil e oitocentos e 
cinquenta e sete reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

TP Nº 29/2022 - PROC. Nº 608/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento da Tomada de Preço, acima referido, 
registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é a contratação de empresa para a reforma do 
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO tipo 
II, situado à Rua Dr. Francisco Azevedo Nunes, 25 
– Jardim Margarida, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra., o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com a emissão da respectiva Nota de 
empenho, conforme abaixo:
Empresa: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 04.769.815/0001-90
Valor Total: R$ 371.272,10 (trezentos e setenta e um 
mil, duzentos e setenta e dois reais e dez centavos)
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2023.

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 79/2023-SUP; 
0755/2023-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
M. M. LOPES – MÁQUINAS - ME, localizada na 
Rua Visconde do Rio Branco, n.º 65, Centro, 
Guaratinguetá/SP, CEP 12.500-190, endereço 
eletrônico pagottiagricola@uol.com.br, telefone 
(12) 3132-3726, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
06.243.123/0001-30, inscrição estadual 332.147.310-
110, cujo objeto consiste na aquisição de materiais e 
equipamentos para Defesa Civil de Lorena, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no projeto básico. Data da assinatura: 10/03/2023.

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 103/2023-SUP; 
1371/2023-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
GALVAO & RIBEIRO COM.DE MATS. E EQUIPTOS 
DE PESCA, ESPORTE E LAZER LTDA, localizada 
na Rua Doutor Alcides da Costa Vidigal, nº 223, Nova 
Lorena, Lorena/SP, CEP: 12.602-430, endereço 
eletrônico: gal223ribeiro@gmail.com, telefones: (12) 
99611-0343 e (12) 99652-6505, inscrita no CNPJ sob 
o nº 30.435.742/0001-00, cujo objeto consiste na 
contratação de serviços de confecção, instalação e 
manutenção/lubrificação de persianas verticais. Data 
da assinatura: 09/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Termo de doação de bens patrimoniais moveis

Objeto de Doação: 03 (três) Pistolas, Marca Taurus, 
Calibre .380; nº CAD. SINARM: 2002/003400879-
27; 2002/003400880-60; 2002/003400881-41, para 
utilização dos agentes da Guarda Civil Municipal com 
base na prerrogativa da função, observadas todas as 
formalidades legais. Objeto de doação realizada pela: 
Prefeitura Municipal de Aparecida/SP; em favor da 
Prefeitura Municipal de Lorena/SP.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93, conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, 
considerando as justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato 
de inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para 
os Servidores através das empresas:
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05 - Processo 85/2023
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05 - Processo 86/2023
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05 - Processo 87/2023
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05 - Processo 88/2023
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda
CNPJ 07.811.161/0001-04 - Processo 89/2023
Empresa: J.S. Junior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20 - Processo 90/2023
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20 - Processo 91/2023
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20 - Processo 92/2023
Empresa: Viva Transporte Coletivo Ltda
CNPJ 10.561.387/0001-09 - Processo 93/2023
Empresa: Empresa Rodoviário e Turismo São José Ltda
CNPJ 47.530.704/0003-00 - Processo 94/2023
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marrom Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37 - Processo 95/2023
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marrom Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 96/2023 - Data da assinatura: 03/03/2023 

Prefeito Sylvio Ballerini

da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t ioga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos.  Andar 
superior composto 

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE N° 015/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS ENTREGA 
DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 24/03/2023 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M ABERTURA DOS ENVELOPES 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 24/03/2023 AS 09H RETIRADA DO 
EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 15/03/2023 
OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 14/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA – PREFEITO 

MÃO DE OBRA
Bertioga: serviços 
de reparo, manu-
tenção, instalação, 
reformas. Favor con-
sultar telefone: (13) 
98147-7319



15 DE MARÇO DE 20234

(12) 99148-2196

SAIBA MAIS

Inpe estuda a compra de supercomputador 
para evitar tragédias como a de São Sebastião
Instituto prepara edital para aquisição de R$200 milhões; aparelho prevê volume de água e área atingida por chuva

Com o objetivo de auxiliar 
na prevenção de mortes em 
desastres naturais, o Inpe 
(Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais) confirmou 
que busca a aquisição de um 
supercomputador capaz de 
ampliar a capacidade de pre-
visão do tempo. Orçada em 
R$ 200 milhões, a máquina 
pode contribuir para que não 
ocorram tragédias como a 
registrada em São Sebastião, 
no mês passado.

Durante entrevista concedi-
da ao portal de notícias do gru-
po Globo, o coordenador-geral 
de Ciências da Terra do Inpe, 
Gilvan Sampaio, revelou que a 
instituição federal está finali-
zando a elaboração do edital 
de compra do supercomputa-
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dor, projetado para realizar a 
previsão do tempo e do clima 
de maneira consideravelmente 
ágil e precisa. A expectativa do 
Inpe é que o edital seja publi-
cado até o fim deste semestre 
e que a máquina esteja à sua 
disposição ainda neste ano.

O equipamento, produzi-
do apenas no exterior, será 
adquirido por meio de re-
cursos federais provenientes 
do FNDCT (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico). Segundo 
Sampaio, o supercomputador 
possui capacidade de apontar 
o volume de água e a área que 
será atingida por temporais, 
fato que possibilitaria a reti-
rada de famílias de suas casas 
antes de tempestades, como a 
que castigou o Litoral Norte 
no último dia 18 e deixou um 
saldo de 65 mortos, sendo 64 
em São Sebastião e um em 

Ubatuba. O equipamento con-
ta ainda com o sistema ‘now 
casting’ (previsão imediata), 
capaz de promover uma pre-
visão do tempo completa das 
próximas seis horas, podendo 
assim nortear as ações de 
prevenção da Defesa Civil e do 
Cemaden (Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais).

Atualmente, o Inpe con-
ta com o supercomputador 
Tupã, adquirido pelo Governo 
Federal em 2010 por cerca de 
R$120 milhões, considerado 
por especialistas como ultra-
passado. Cientistas do Instituto, 
há mais de seis anos, solicitam 
apoio federal para aquisição 
de um novo equipamento que 
pudesse executar equações e 
cálculos mais complexos, ga-
rantindo dados mais precisos 
sobre eventos meteorológicos, 
como tempestades e secas.Sede do Inpe; Instituto divulga busca por equipamentos para prever e evitar desastres ambientais

Foto: Divulgação Inpe

Inscrições para concurso 
de Pindamonhangaba se 
encerram nesta quinta-feira

Oferecendo mais de trezen-
tas oportunidades de traba-
lho, o concurso público da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba terá suas inscrições en-
cerradas na quinta-feira, dia 
16. Com salários que variam 
de R$ 1.408 a R$19.157, o 
certame deverá ter sua prova 
de conhecimentos gerais e 
específicos aplicada em 30 
de abril.

Em nota divulgada em seu 
site oficial no fim da manhã 
da segunda-feira (13), a Pre-
feitura alerta os moradores 
de Pindamonhangaba e re-
gião sobre a proximidade da 
data limite de inscrição para 
o concurso público, aberto 
em 8 de fevereiro por ordem 
do prefeito Isael Domingues 
(PL). 

Buscando reforçar o qua-
dro municipal, o certame, 
organizado pela Fundação 
Vunesp, conta com 313 vagas 
diretas distribuídas por 124 
cargos. Entretanto, o número 
de contratados poderá cres-
cer ao longo dos próximos 
quatro anos, período de 
vigência do processo. “Esse 
será o maior concurso da 
história de Pinda e a Prefei-
tura poderá vir a contratar 
mais de 313 pessoas, a de-
pender da necessidade das 
secretarias para realização 
dos serviços e atendimento 
à população. Assim como 
fizemos um processo seletivo 
no fim do ano passado, nova-
mente a empresa contratada 
para elaboração e aplicação 
do concurso será a Vunesp, 
que tem larga experiência 
e credibilidade neste ramo”, 
explicou Isael. 

Sujeitos a taxas que variam 
de R$ 54,90 a R$ 98,80, 
dependendo do cargo pre-
tendido, os interessados 
em participar do concurso 
devem se inscrever pelo site 
vunesp.com.br.

Vagas – Os moradores de 
Pindamonhangaba e região 
que possuem apenas o ensino 
fundamental completo po-
dem se inscrever no concurso 
para as funções de ajudante 
(5), armador (1), assistente de 
serviços gerais (20), auxiliar 
de biblioteca (1), auxiliar de 
laboratório (1), coveiro (2), 
encanador (1), guarda (10), 
operador de máquinas (2), 
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(1), analista de tecnologia 
de informação (1), analista 
florestal (1), analista jurídico 
(1), arquiteto (1), arquivista 
(1), assistente social (5), 
auditor do Sistema Único de 
Saúde (1), auditor público (1), 
bibliotecário (1), biomédico 
citologista (1), contador (2), 
controlador (1), dentista (1), 
diretor escolar (3), enfermei-
ro (6), enfermeiro do trabalho 
(1), engenheiro agrônomo 
(1), engenheiro civil (2), en-
genheiro de segurança do 
trabalho (1), engenheiro 
eletricista (1), engenheiro 
sanitarista (1), farmacêutico 
(1), fisioterapeuta (1), fono-
audiólogo (1), jornalista (1), 
veterinário (2), museólogo 
(1), nutricionista (1), oficial 
administrativo (20), ouvidor 
da Saúde (1), professor de 
Artes (10), professor infantil 
(20), professor de Educação 
Física (11), psicólogo (1), 
terapeuta ocupacional (1), te-
soureiro (1), turismólogo (1) 
e videomaker fotógrafo (1).

Para fortalecer o setor da 
Saúde, o certame viabilizará 
a contratação de médico 
cardiologista (1), cardiolo-
gista infantil (1), cirurgião 
(1), cirurgião vascular (1), 
clínico geral (2), dermatolo-
gista (1), endocrinologista 
(1), gastroenterologista (1), 
ginecologista/obstetra (1), 
hematologista (1), nefrologis-
ta (1), neurologista (1), neu-
ropediatra (1), oftalmologista 
(1), otorrinolaringologista 
(1), pediatra (4), pneumo-
logista (1), pneumologista 
infantil (1), proctologista (1), 
psiquiatra (1), reumatologista 
(1) e urologista (3).

operador de máquinas leves 
(2), pedreiro (3), pedreiro de 
obras especiais (2), pintor (1), 
serralheiro (1) e servente de 
obras (3). 

Os candidatos com ensino 
médio completo ou forma-
ção técnica concorrerão às 
oportunidades para os cargos 
de agente comunitário de 
Saúde (15), agente cultural 
(1), agente de controle vetor 
(3), agente de organização es-
colar (15), agente de trânsito 
(5), almoxarife (1), auxiliar 
de classe (10), auxiliar de 
enfermagem (15), auxiliar 
de saúde bucal (1),desenhista 
(1) educador social (1), eletri-
cista (2), fiscal ambiental (2), 
fiscal de obras (2), fiscal de 
posturas (2), fiscal de rendas 
(2), fiscal sanitário (2), guar-
da ambiental (1), motorista 
especializado (1), operador 
de máquinas especiais (2), 
recepcionista (1), secretário 
escolar (5), supervisor de 
área de controle de vetores 
(1), técnico em enfermagem 
(3), técnico em enfermagem 
do trabalho (1), técnico em 
farmácia (3), técnico em mu-
seu (1), técnico em nutrição 
(1), técnico em segurança 
do trabalho (2), telefonista 
(1), topógrafo (2) e web de-
signer (1).

Para o nível de ensino su-
perior completo, o concurso 
conta com vagas para as 
funções de analista ambien-
tal (1), analista cultural (1), 
analista de gestão pública 
(5), analista de infraestrutura 
de tecnologia da informação 
(1), analista de recursos 
humanos (1), analista de se-
gurança da informação LGPD 

A sede da Prefeitura de Pindamonhangaba; prazo para concurso do Municipio vai até a próxima quinta-feira
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Certame conta com mais de trezentas vagas de emprego


