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Cruzeiro busca aval federal para 
início de construção do shopping 
Grupo empresarial responsável pelo projeto aguarda autorização do Iphan para dar início ao trabalhoi; 
empreendimento promete abrir as portas no ano que vem, com expectativa de adesão de grandes marcas

Tentando acelerar o pro-
cesso de construção do 
shopping de Cruzeiro, a 
Prefeitura solicitou ao Iphan 
(Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional), na última semana, 
mais agilidade na liberação 
da ordem de início da obra. 
Sonho antigo da população, 
a inauguração 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 superinten-
dência do órgão federal, em 
São Paulo. Acompanhado 
do secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Luiz 
Gustavo Rodrigues, o chefe 
do Executivo ressaltou que a 
empresa HLMM – Adminis-
tração 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 
shopping, que será realizada 
em, uma área de 47.081,00 
m² na rua Doutor Othon 
Barcellos no bairro Vila 
Paulista. Avaliado em aproxi-
madamente R$ 21 milhões e 
cedido pelo Governo Federal 
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ao Município em dezembro 
de 2021, o terreno abriga 
o antigo prédio da Agef 
(Armazéns Gerais Ferroviá-
rios), que era utilizado como 
estação de carga e descarga 
de vagões, fato que motivou 

tão sonhado shopping de 
Cruzeiro”. 

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 du-
zentos empregos diretos. 
Com o centro 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 Ne-
gócios, Renato Barros, pelo 
especialista em Infraestrutu-
ra, Eduardo Gutierrez, e pela 
coordenadora de Exporta-
ções, 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”, reve-
lou o prefeito.

Reunião entre representantes do Iphan e o prefeito de Cruzeiro, Thalles Gabriel, para agilizar início de obras para o futuro shopping na cidade
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a necessidade da HLMM em 
elaborar e apresentar ao 
Iphan um Plano de Preserva-
ção do Patrimônio Histórico 
e Ferroviário. 

Em sua página oficial 
no Facebook, o prefeito 

revelou o saldo da reunião 
na capital paulista. “A em-
presa Shibata já apresentou 
o projeto da obra para o 
órgão e fomos endossar e 
pedir uma agilidade 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 

Inpe estuda a aquisição de supercomputador para
evitar ocorrência de 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 
previsão do tempo. Orçada 
em R$ 200 milhões, a má-
quina pode contribuir para 
que não ocorram tragédias 
como a registrada em São 
Sebastião, no mês passado.

Durante entrevista conce-
dida ao portal de notícias do 
grupo Globo, o coordenador-
-geral de Ciências da Terra 
do Inpe, Gilvan Sampaio, 
revelou que a instituição 
federal está finalizando a ela-
boração do edital de compra 
do supercomputador, proje-
tado para realizar a previsão 
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do tempo e do clima de 
maneira consideravelmente 
ágil e precisa. A expectativa 
do Inpe é que o edital seja 
publicado 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 recur-
sos federais provenientes do 
FNDCT (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico). Segundo 
Sampaio, o supercomputa-
dor possui capacidade de 
apontar o volume de água 
e a área que será atingida 
por temporais, fato que 
possibilitaria a retirada 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 

conta ainda com o sistema 
‘now casting’ (previsão ime-
diata), capaz de promover 
uma previsão do tempo 
completa das próximas seis 
horas, podendo assim norte-
ar as ações de prevenção da 
Defesa Civil e do Cemaden 
(Centro Nacional de Mo-
nitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais).

Atualmente, o Inpe conta 
com o supercomputador 
Tupã, adquirido pelo Go-
verno Federal em 2010 por 
cerca de R$120 milhões, 
considerado por especialis-
tas como ultrapassado. Cien-
tistas do Instituto, há mais 
de seis anos, solicitam apoio 
federal para aquisição de 
um novo equipamento que 
pudesse executar equações 
e cálculos mais complexos, 
garantindo dados mais pre-
cisos sobre eventos meteo-
rológicos, como tempestades 
e secas.Sede do Inpe; Instituto divulga busca por equipamentos para prever e evitar desastres ambientais

Foto: Divulgação Inpe
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Sabesp passa a atendimenter 
no Poupatempo de Ubatuba

Os serviços comerciais 
de atendimento ao público 
realizados pela Sabesp de 
Ubatuba tiveram alteração 
na última segunda-feira 
(13). O atendimento agora 
é realizado na unidade Pou-
patempo da cidade litorânea. 
Todos os serviços estão 
disponíveis no local, como 
a realização de alteração 
cadastral, pedido de segun-
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dimento telefônico, números 
195 e 0800 055 0195, aten-
dimento via Whatsapp, pelo 
número (11) 3388-8000, 
onde podem ser tiradas dú-
vidas de clientes e questões 
relacionadas a qualidade da 
água, vazamentos, débitos e 
solicitações.

A unidade Poupatempo de 
Ubatuba atende à rua Pro-
fessor Thomaz Galhardo, nº 
1.172, no bairro Umuarama, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, e aos sábados, das 
9h às 13h.

da via da conta, pedido de 
ligação e religação de água, 
negociação e regularização 
de dívidas.

Para atendimentos presen-
ciais na unidade é necessária 
a realização do agendamento 
de horário, por meio do site 
poupatempo.sp.gov.br, ou 
pelo aplicativo Poupatempo 
Digital.

A Sabesp também oferece 
serviços online da Agência 
Virtual, que podem ser aces-
sados no site agenciavirtual.
sabesp.com.br, além do aten-
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Estação de Tratamento da Sabesp de Ubatuba; atendimentos passam a ser realizados no Poupatempo

De olho no aumento de arrecadação, Silveiras 
anuncia 0% de reajuste do pagamento do IPTU
Prefeitura espera captar 22% a mais do que no ano passado; carnês devem ser entregues a partir do dia 5

A Prefeitura de Silveiras 
revelou, no fim da manhã da 
última terça-feira (14), que 
não reajustará neste ano o 
valor da cobrança do IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
e Urbano). Além de evitar o 
aumento da inadimplência, 
a medida municipal busca 
contribuir com a população 
afetada economicamente nos 
últimos anos pelos efeitos da 
pandemia da Covid-19.

O anúncio da manutenção 
do valor utilizado na base de 
cálculo do IPTU em Silveiras, 
que é de R$ 2,62 por metro 
quadrado de área construída 
do imóvel, foi proferido pelo 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB), em um vídeo publica-
do em seu perfil oficial no Fa-
cebook. Na gravação, o chefe 
do Executivo explicou que, 
apesar do valor de cobrança 
ser o mesmo praticado no 
ano passado, sua expectativa 
é de que o Município consiga 
arrecadar mais recursos em 
2023.
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“Acreditamos que essa 
medida vai possibilitar que 
mais moradores tenham 
condições de pagar integral-
mente o IPTU, contribuindo 
assim para que a Prefeitura 
tenha, ao longo do ano, mais 
recursos para investir em 
melhorias na cidade. Essa 
ação também é uma forma 
de ajudar a população que 
vem sendo prejudicada pe-
los problemas econômicos 
causados pela pandemia da 
Covid-19”.

De acordo com a Prefei-
tura, a expectativa é que 
o IPTU 2023 arrecade R$ 
469.260,00. O montante é 
22% superior ao recolhido 
no ano passado, que foi de 
R$ 382.900,71. O Executivo 
projeta ainda receber neste 
ano R$ 247.968,00 referente 
à dívida ativa.

Os carnês de pagamento 
do tributo serão entregues 
aos moradores a partir do 
próximo dia 5. Além de des-
conto de 10% em caso de 
pagamento à vista, o Execu-
tivo oferece aos contribuintes 
a chance de parcelarem o 
montante em até seis vezes. Trabalho de avaliação de moradias, na zona rural de Silveiras; Prefeitura decide não reajustar imposto para alavancar arrecadação em 2023

Foto: Divulgação PMS
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Imóveis à venda 
Pinda - alugo apto 
com 2 dorms., 2 ba-
nhs., c/planejados. 
Bº Alto Tabau. Te-
lefone: (12)98841-
3081
Pinda - alugo Kit-
nete  mobl i l iada, 
ótima localização, 
R$ 850,00.  Moreira 
César. Telefone: (12) 
99798-8505
Pinda - alugo kitnete 
centro, com ou sem 
mobília, água/luz/
IPTUe cond. incluso.
R$ 600,00. Telefone: 
(12)99173-5058
Pinda - alugo casa 
no Bº Vila Rica, c/
3dorms.m vg 3 car-
ros, ótima localiza-
ção. Telefone: (12) 
99176-4290
Pinda - alugo so-
brado Vila Prado. 
Telefone: (12) 97402-
1140
Pinda - alugo kitne-
te no Parque das 
Palmeiras, mobilia-
da, incluso (água/
luz/internet/gas). R$ 
910,00. Telefone: 
(11) 96645-8919
Pinda - alugo quarto 
com banheiro - Bº 

Ouro Verde, apre-
sentar atestado de 
bons antecedentes, 
CTPS assinada e 2 
referencias. 99204-
5626
Pinda - alugo terreno 
de esquina c/270m2. 
Bº Campos Maia. 
Telefone: (12)99115-
2341/98200-1100
Pinda - vendo casa 
(nova) Res. Ipê - c/ 
2 dorms., sl 2 ambs.
Telefone: (12)99737-
1215
Pinda - vendo apto 
Res. Mantiqueira/
Moreira Cesar c /
2dorms.,  doc.ok, 
Telefone: (12)98280-
1980
Pinda - vendo casa 
Pque São Domingos 
c/3dorms., s/1ste, 
móveis planejados, 
área gourmet.Tele-
fone: (12)98817-6545
Pinda - vendo casa 
no Mombaça c/4dor-
ms., 2 banhs., R$ 185 
mil. Telefone: (12) 
99188-0030
Pinda - vendo casa 
prox. DSM. R$ 180 
mil. Telefone: (12) 
99121-3712
Pinda - vendo sí-
tio Bº Bom Suces-
so c/20 mil m2. R$ 
360 mil. Telefone: 
(12) 9 9176 32 6 5  / 
99670-7147
Pinda - vendo casa 

nova c/2dorms., Sta 
Cecilia. R$ 185 mil. 
Telefone: (12)98207-
2275
Pinda - vendo apto 
Bº Mantiqueira/M.C. 
c/2dorms.,Telefone: 
(12)93085-0570/(11) 
95145-4343
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-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415
Bertioga: Vendo casa 
em dois pavimen-
tos. Andar superior 
composto de sala, 
2 quartos, banheiro, 
cozinha e uma varan-
da nos fundos. Andar 
inferior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banhei-
ro social, 1 quarto 
e quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

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 expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de Segurança. 
Manutenção Elétrica 
em geral. Instalação 
e Manutenção de 
concer t ina. Insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial. Instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 

Diversos
Tremembé - vendo 
sofá retrátil - ótimo 
estado.Telefone: (12) 
99120-3950
Tremembé - vendo 
estante super con-
servada. Telefone: 
(12) 99120-3950
Tremembé - vendo 
berço americano-
branco s/colchão. 
Telefone: (12) 99163-
4274
Tremembé - vendo 
esp r i gu i ç ade i ras 
fibra sintética cap. 
150kgs. Telefone: 
(12) 99147-8427
Tremembé - vendo 
fogão industrial, em 
per feito funciona-
mento 75 x 75. Te-
lefone: (12) 99225-
5430

O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (12) 98896-
8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-

do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem in te resse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural ,  cachor ro 
quente, torta salga-

Tremembé - vendo 
mesa de jantar 6 lu-
gares, tampo de vi-
dro, produto na caixa. 
Telefone: (12)98165-
3436
Tremembé - vendo 
mesa de pebol im 
nova. Telefone: (12) 
99202-4570
Tremembé - vendo 
penteadeira c/alguns 
detalhes.Telefone: 
(12) 98828-9508
Tremembé - vendo 
painel p/TV 40'. Te-
lefone: (12) 99183-
6258
Pinda - Locação de 
fantasias e vest i -
do para festas. de 
6meses a plus siza. 
1.500 fantasias. Te-
lefone: (12) 99779-
8396/99658-2711
Pinda - costureira 
Fada da Seda. Te-
lefone: (12) 99148-
0338
Pinda - vendo mesa 
c/4cadeiras, 1 jg de 
cozinha completo, 1 
fogão 6 bocas, 1 sofá 
3 lugares. Telefone: 
(12)98261-1869
Pinda - vendo filhotes 
de poodle 2 machos 
vermifugados e com 
1 dose de vacina. 
Telefone: (12)99182-
2216
Pinda - vendo trenzi-
nho de pipoca para 
fes tas .  Te le fone: 
(12)99242-7190
Pinda - vendo bambu 
in natura para cerca 
e artesanato, corte e 
retirada por conta do 
comprador. Telefone: 
(12) 98109-8527

Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e va-
rejo 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

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar, o 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que provoca a 
sensação de um sa-
bor incrível e único, 
um equilíbrio perfei-
to entre o doce e o 
amargo. Valor: 19.99. 
Telefone: (12) 98311-
3434

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

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

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
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Taubaté - vendo Fa-
zer YS 250 preta, 
34000km motor zero, 
abaixo tabela. Telefo-
ne: (12)98800-0178
Taubaté - vendoYBR 
125 ED preta ano 
2014 60000km. Te-
lefone: (12)99702-
4673
Taubaté - vendo Hon-
da Biz ano 2010 par-
tida elétrica, doc. e 
manut. ok. Telefone: 
(12)98171-1809
Taubaté - vendo CG 
150 Fan mix ano 
2012 preta, pneus 
novos, doc. ok, c/
baú. Telefone: (12) 
99114-8903
Taubaté -  vendo 
Twister ano 2008 
cinza. doc.ok, c/baú, 
impecável.Telefone: 
(12) 98135-9625
Taubaté - vendo CG 
150 Fan ES ano 2011 
- preta, 104000km, 
somente venda. Tele-
fone: (12)99142-8842
Taubaté - vendo Ti-
tan CG 150 mix/flex 
preta ano 2012 IPVC 
23 ok. Telefone: (12) 
99205-9963
Taubaté - vendo Biz 
125 RS ano 2010 pre-
ta, manut.e doc. ok. 
Telefone: (12)98846-
2002
Taubaté -  vendo 
Suzuki  125 cc ano 
2012 prata 33708km.
doc.ok. Telefone: 
(12)99179-5329
Taubaté - vendo Hon-
da CB 600 F Hornet 
ano 2006 - laranja. 
Telefone: (12)99686-

6890
Taubaté - vendo Dus-
ter Dinamike 1.6 flex 
16v ano 2019 preto 
53000km SUV. Te-
lefone: (12) 99626-
7696
Taubaté -  vendo 
Corsa 1.6 ano 97 G 
cinza. Telefone: (12) 
991427769
Taubaté - vendo Sa-
veiro CL 1.6 mi/cç/c 
ano 99 preto G.Te-
lefone: (12)99742-
3946
Taubaté - vendo Ford 
Ka 1.5 16v flex 5pts. 
brancoano 2015 doc.
ok .Te lefone:  (12) 
99168- 9566
Taubaté - vendo Peu-
geot 207 1.4 flex ano 
2010 preto IPVA 23 
pago.Telefone: (12) 
98181-6965
Taubaté - vendo Cel-
ta Spirit 1.0 mpfi VHC 
8 v 5pts vermelho 
f lex alarme/trava. 
Telefone: (12) 3621-
8031
Taubaté - vendo Fox 
Plus 1.6 mi flex 8v 
4pts prata ano 2006 
completa. Telefone: 
(12) 99198-4998
Taubaté -  vendo 
Classic ano 2014 
completo flex prata. 
obs. leilão. Telefone: 
(12)997556964
Taubaté - vendo Gol 
1.0 Trend/power 8 v 
4pts prata ano 2011 
flex., apenas venda. 
Telefone: (12)99251-
5490
Taubaté - vendo Pris-
ma Sedan LTZ 1.4 
8v cinza flex 4pts. 
Telefone: (12) 99243-
2201

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 03 - 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 o acréscimo 
de 13,84% (treze inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) ao valor global 
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: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/93 e na 
cláusula 5.6 do contrato original, fica acrescido 13,84% (treze inteiros e oitenta e 
quatro centésimos por cento) equivalente a R$ 53.883,56 (cinquenta e três mil, 
oitocentos oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) ao valor global do 
contrato, destinados a etapas/parcelas do empreendimento pendentes.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração do Contrato R$ 53.883,56 (cinquenta e três mil, oitocentos 
oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 443.215,67 
(quatrocentos quarenta e três mil duzentos e quinze reais e sessenta e sete 
centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DE ASSINATURA: 16/03/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 11 – Contrato nº 265/20 – TP 32/20 – Proc. Licitatório nº 499/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COMERCIO LTDA 
- CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88 CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no art. 65, 
I, “b”, da Lei nº 8.666/93, ficam acrescidos aproximadamente 20,04% (vinte inteiros 
e quatro centésimos por cento) ao valor do contrato nº 265/2020, decorrente do 
Processo Licitatório nº 499/2020, Tomada de Preços nº 32/2020, que versa sobre 
a prestação de serviços de engenharia de drenagem de águas pluviais – Rua 
Francisco Velloso / Av. Presidente Dutra até a interligação com Rua Professor 
Joaquim Lorena (Bacia Vila Nunes - Vila Brito), Bairro Vila Nunes – Lorena/SP, 
firmado entre os Contratantes em 16/12/2020, em decorrência do seguinte fato: 
interferência da infraestrutura pública de subsolo demandaram adaptações na 
execução da linha de drenagem, bem como na remoção e reassentamento de 
maior área da pavimentação.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração quantitativa do Contrato, é de R$ 134.904,86 (cento trinta e 
quatro mil, novecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos).
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 807.859,73 
(oitocentos e sete mil, oitocentos cinquenta e nove reais e setenta e três centavos).
CLÁUSULA QUARTA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2023

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 - PROCESSO 104/2023
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisição de 
aparelhos de ar condicionados para atender as necessidades da Secretaria e 
da Unidades de Saúde conforme emendas parlamentares, de forma única, que 
do dia 16 de março de 2023 a 03 de abril de 2023 até às 08:00h (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, 
no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 03 de abril de 2023 às 08:05h (Horário de Brasília) 
e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 74/2022 - PROCESSO 653/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de material hospitalar para as Unidades de Saúde, que do
dia 17 de março de 2023 a 13 de abril de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília),
estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no
Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das
Propostas acontecerá no dia 13 de abril 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. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

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 110/2023-SUP; 1620/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa ELIAZER DO PRADO 97542431820, localizada na Rua Conselheiro 
Rodrigues Alves, nº 01, sala 01, Centro, CEP: 12600-490 Lorena/SP, endereço 
eletrônico: eliprado.prado21@gmail.com, telefone: (12) 3157-7038, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 34.737.396/0001-76, cujo objeto consiste na aquisição de 
aquisição de certificado digital. Data da assinatura: 15/03/2023.

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 111/2023-SUP; 979/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, localizada na Rua Ten. 
Gélas, nº 157, Tatuapé, CEP: 03090-030, São Paulo/SP, endereço eletrônico: 
contato@iznel.com.br, telefone: (11) 4470-9791, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.087.070/0001-80, cujo objeto consiste no emplacamento de dois automóveis 
Fiat Cronos 1.0, 2022/2023, álcool/gasolina, chassis: 8AP359ACNPU233386 e 
8AP359ACNPU233658 (veículos novos – tipo passageiro automóvel). Data da 
assinatura: 15/03/2023.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 018/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
28/03/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
28/03/2023 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 17/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 16/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO 

PREFEITURA DE PIQUETE
CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 02/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2023, TIPO MAIOR LANCE OFERTADO, 
que tem por objeto o PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: 
BOXES DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL NO 
MUNICÍPIO DE PIQUETE, de acordo com especificações constantes no Anexo 
I - Termo de Referência do edital. Informações do Edital poderão ser obtidas 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1896, por e-mail: gabinete@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 
17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/. 
Sessão de abertura para recebimento das propostas.  
DATA: 31/03/2023. 
HORÁRIO: 09:00 horas. 
LOCAL: RUA FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO, S/N, VILA RAIA ‘’ SALÃO DE 
ATIVIDADES PREFEITO LUIZ VIEIRA SOARES’’, na cidade de Piquete, Estado 
de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura.  
Piquete, 16 de março de 2023. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 016/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
27/03/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
27/03/2023 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 16/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 15/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 017/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
27/03/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 13H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
27/03/2023 AS 14H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO 
DIA 16/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 15/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023. 
PROCESSO DE COMPRA Nº 086/2023 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE 
ELETROPORTÁTEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS 
PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO 
COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 

Abertura: 17/03/2023 – Sessão Pública: 30/03/2023 – 10:00h. 

O Edital estará à disposição para retirada pelos sites www.cruzeiro.sp.gov.br e 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da data de abertura. 

Cruzeiro, 16 de março de 2023. 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal
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CONVÊNIOS
MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a maior rede 

de Convênios Médicos da região, com ampla 

assistência e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de 

Especialidades;

Centro de Diagnóstico 

por Imagem;

Clínica Emília.

Justiça concede liminar para votação de 
denúncias contra Piriquito em Aparecida
Vereador pede CEI para investigação sobre de crimes de responsabilidade e superfaturamento
em licitação; juiz determina prosseguimento de processo sob pena de multa de R$ 20 mil por dia

A Justiça de Aparecida con-
cedeu uma liminar ao verea-
dor André Luiz Monteiro, o 
Padrinho (Patriota), na última 
quarta-feira (15), que libera a 
leitura e votação do pedido de 
investigação após denúncias 
de crimes de responsabili-
dade e superfaturamento 
em licitação que teriam sido 
cometidos pelo prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos).

De acordo com a decisão 
do juiz Luiz Filipe Souza 
Fonseca, da primeira instân-
cia de Aparecida, a decisão 
tomada pelo presidente da 
Câmara, Luiz Carlos Ferreira 
Junior, o Juninho Corpo Seco 
(Podemos), que não colocou 
o pedido na pauta de votação 
e encaminhou à comissão de 
Justiça e Redação, gera um 
perigo de dano. A ação des-
taca ainda a possibilidade de 
pena de multa de R$ 20 mil 
por dia em caso de descum-
primento.

“... Tendo em vista que o ris-
co de que o prosseguimento 
de cassação siga sem a devida 
instauração da comissão par-
lamentar, implique prejuízos 
irreparáveis não somente ao 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

impetrante, mas ao próprio 
interesse público de que os 
procedimentos ocorram' com 
amparo na legalidade (trecho 
da decisão) ...”.

A decisão destaca ainda 
que o Poder Judiciário não 
está interferindo na análise 
do mérito da denúncia, ou 
seja, “não se está afirmando 
se houve ou não crime de 
responsabilidade pelo pre-
feito ou mesmo se a denúncia 
deve ser recebida, mas apenas 
afirmando que o vereador 
impetrante possui direito 
líquido e certo à adequada 
observância do devido proce-
dimento legislativo previsto 
na Lei Orgânica Municipal”, 
explica o juiz.

Na sessão do último dia 6, 
o presidente da Casa decidiu 
encaminhar as denuncias 
crimes de responsabilidade 
e superfaturamento em lici-
tação na contratação de rede 
hoteleira, para avaliação da 
comissão permanente de Jus-
tiça e Redação. “O artigo 200 
é entendimento do presidente 
e, nesse caso, prefiro lidar 
com a cautela até mesmo para 
a gente não tenha uma deci-
são judicializada invalidada 
pela Justiça”, explicou Corpo 
Seco. “O procedimento cor-
reto é a analise da denúncia 
para voltar ao plenário”.

De acordo com o documen-
to de acusação, em janeiro 
deste ano, a Prefeitura rea-
lizou um pregão eletrônico 
em que firmou um contrato 
com a empresa Ecomapp 
Hotel e Restaurante Ltda no 
valor de R$ 196.360 para a 
contratação de 552 quartos 
(vinte apartamentos indivi-
duais com cama de solteiro; 
quatrocentos apartamentos 
duplos com duas camas de 
solteiro; 120 apartamentos 
triplos com três camas de 
solteiro e 12 apartamentos in-
dividuais com cama de casal), 
que, segundo a denúncia, aco-
modariam aproximadamente 
1.204 pessoas.

O parlamentar apontou 
um superfaturamento de R$ 
72.096. Em consulta feita 
em sites de reservas pela 
internet, os valores apresen-
tavam-se menores, como dos 
quatrocentos apartamentos 
duplos com duas camas de 
solteiro, que foram contrata-
dos no valor R$ 330, mas, se-
gundo o denunciante, cotado 
por R$ 207, um aumento de 
quase 60%.

A redação procurou o 
presidente da Câmara, que 
informou que ainda não foi 
notificado oficialmente e, 
por tanto, não poderia se 
manifestar.O prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira, o Piriquito; Justiça concede liminar oara André Monteiro

Guará regulariza bairros pelo Cidade Legal

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está regularizando os 
imóveis de mais dois bairros: 
loteamento João Ribeiro da 
Luz e bairro Chácaras Agrí-
colas (parte alta). A ação é 
realizada em parceria com 

Da Redação 
Guaratinguetá

o Programa Cidade Legal do 
Governo do Estado.

Os moradores dos imóveis 
localizados na rua Adelino 
Sávio Marcola do loteamen-
to João Ribeiro da Luz, no 
Chácara Primavera, devem 
comparecer à secretaria de 
Planejamento (rua Duque de 
Caxias, n° 100, Centro) até 
31 de março, de segunda à 
sexta-feira, das 12h às 18h, 
munidos dos documentos e 
contratos relativos à compra 
e venda de suas moradias 
para dar sequência ao pro-
cesso de regularização.

Parceria com Estado atende moradores do João Ribeiro e Chácaras Agrícolas
Já os moradores dos imó-

veis localizados no Chácaras 
Agrícolas (parte alta) devem 
procurar a Biblioteca Muni-
cipal Profª Betina Marino, 
que funciona junto à Creche 
Euterpe Quissak, na avenida 
Antônio da Cunha, nº 1253, 
no Parque do Sol, entre os 
próximos dias 20 e 24, das 
9h às 15h, e no dia 25 (sába-
do), das 9h às 13h, munidos 
dos documentos e contratos 
relativos à compra e venda 
de suas moradias. 

A regularização de um 
loteamento além de ser 

uma conquista para os pro-
prietários dos lotes, permite 
também que o bairro possa 
receber investimentos de 
infraestrutura (saneamento 
básico, pavimentação, ilumi-
nação).

Um bairro considerado 
irregular fica impedido de 
receber investimentos para 
tais obras. A Prefeitura aler-
tou os moradores que antes 
de adquirir um lote nessas 
regiões, é necessário veri-
ficar junto à secretaria de 
Planejamento, se a área 
estiver regularizada.


