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Com inscrições fechadas, Prefeitura
de Pindamonhangaba define concurso

Por aumento na 
arrecadação em 
2023, Silveiras 
congela IPTU
Prefeitura pretende captar até 22% a 
mais com o tributo; carnês devem ser 
entregues a partir do próximo dia 5

A Prefeitura de Silveiras 
revelou, no fim da manhã 
da terça-feira (14), que não 
reajustará neste ano o valor 

Da Redação
Silveiras

da cobrança do IPTU (Imposto 
Predial Territorial e Urbano). 
Além de evitar o aumento da 
inadimplência, a medida mu-
nicipal busca contribuir com 
a população afetada econo-
micamente 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 

Trabalho de avaliação de moradias em Silveiras; Prefeitura decide não reajustar imposto para este ano
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(PSDB), em um vídeo publi-
cado em seu perfil oficial no 
Facebook. Na gravação, o che-
fe do Executivo explicou que 
apesar do valor de cobrança 
ser o mesmo praticado no ano 
passado, sua expectativa é de 
que o Município consiga arre-
cadar mais recursos em 2023.

“Acreditamos que essa me-
dida vai possibilitar que mais 
moradores tenham condições 
de pagar integralmente o 
IPTU, contribuindo assim para 
que a Prefeitura tenha, ao lon-
go do ano, mais recursos para 
investir em melhorias na cida-
de. Essa ação também é uma 
forma de ajudar a população 
que vem sendo prejudicada 

pelos problemas econômicos 
causados pela pandemia da 
Covid-19”.

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 rece-
ber neste ano R$ 247.968,00 
referentes à dívida ativa.

Os carnês de pagamento do 
tributo serão entregues aos 
moradores a partir do próximo 
dia 5. Além de desconto de 
10% em caso de pagamento 
à vista, o Executivo oferece 
aos contribuintes a chance de 
parcelarem o montante em até 
seis vezes.

Comtur elege 
presidência em 
Guaratinguetá

O Conselho Municipal de 
Turismo de Guaratinguetá já 
tem nova presidência para o 
biênio 2023-2024. Os con-
selheiros, indicados pelos 
órgãos e entidades públicas e 
privadas, foram empossados 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC).

Ricardo Teberga como pre-
sidente e Luana Dixon de 
Carvalho para vice-presidente. 
Após a eleição, o secretário 
de Turismo, Mário Augusto 
Rodrigues Nunes, entregou ao 
prefeito o PDTR (Plano Dire-
tor de Turismo Revisionado). 

O plano é o instrumento 
que estabelece diretrizes 
estratégicas e ação para o 
desenvolvimento sustentável 
do turismo em Guaratinguetá. 
Agora, o plano será enviado à 
Câmara para apresentação e 
depois colocado em prática 
pela Prefeitura.

A cada três anos são feitas 
revisões para o aprimoramen-
to e o aumento do potencial 
turístico da cidade, com ações 
de curto, médio e longo prazo 
para serem implementadas 
em conjunto com o poder 
público, Comtur e iniciativa 
privada.

Da Redação
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Certame conta com mais de trezentas vagas de emprego; salários que variam de R$ 1.408 a R$ 19.157

Oferecendo mais de tre-
zentas oportunidades de tra-
balho, o concurso público da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba teve 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.

Buscando reforçar o qua-
dro municipal, o certame, 
organizado pela Fundação 
Vunesp, conta com 313 vagas 
diretas, distribuídas por 124 
cargos. Entretanto, o núme-
ro de contratados poderá 
crescer ao longo dos próxi-
mos 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 
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enfermagem (15), auxiliar de 
saúde bucal (1), desenhista (1) 
educador social (1), eletricista 
(2), fiscal ambiental (2), fiscal 
de obras (2), fiscal de posturas 
(2), fiscal de rendas (2), fiscal 
sanitário (2), guarda ambien-
tal (1), motorista especializa-
do (1), operador de máquinas 
especiais (2), recepcionista 
(1), secretário escolar (5), 
supervisor de área de con-
trole de vetores (1), técnico 
em enfermagem (3), técnico 
em enfermagem do trabalho 
(1), técnico em farmácia (3), 
técnico em museu (1), técnico 
em nutrição (1), técnico em 
segurança do trabalho (2), 
telefonista (1), topógrafo (2) 
e web designer (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 segurança da 
informação LGPD (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), con-

tador (2), controlador (1), den-
tista (1), diretor escolar (3), 
enfermeiro (6), enfermeiro do 
trabalho (1), engenheiro agrô-
nomo (1), engenheiro civil 
(2), engenheiro 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), 
tesoureiro (1), turismólogo (1) 
e videomaker fotógrafo (1).

Para fortalecer o setor da 
saúde, o certame viabilizará 
a contratação de médicos 
cardiologista (1), cardiolo-
gista infantil (1), cirurgião 
(1), cirurgião vascular (1), 
clínico geral (2), dermatolo-
gista (1), endocrinologista 
(1), gastroenterologista (1), 
ginecologista/obstetra (1), he-
matologista (1), nefrologista 
(1), neurologista (1), neuro-
pediatra (1), oftalmologista 
(1), otorrinolaringologista (1), 
pediatra (4), pneumologista 
(1), pneumologista infantil 
(1), proctologista (1), psiquia-
tra (1), reumatologista (1) e 
urologista (3).

Prefeitura de Pinda, que entrou  na fase final de preparação do concurso após período de inscrições
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e credibilidade neste ramo”, 
explicou Isael. 

Vagas – Os moradores de 
Pindamonhangaba e região 
que possuem apenas o ensino 
fundamental completo pude-
ram 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), 
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 
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OS LIMITES DO PODER
O analista político e escritor Sergio 
Abranches, em 1988, cunhou o 
conceito de “presidencialismo de 
coalizão”, modelo que persiste até 
hoje no Congresso Nacional.
A pulverização partidária, caracte-
rística do sistema eleitoral brasilei-
ro, favorece o grupo com maioria 
política no Congresso Nacional, 
propiciando uma coalizão para a 
sustentação do governo.
Nas duas décadas que separam o 
governo Lula o Legislativo ganhou 
força e autonomia em relação ao 
poder Executivo.
Daí, a impossibilidade de agendas 
“vingar” no Congresso Nacional 
nos tempos atuais.
O governo Lula tem tropeçado 
nas articulações com o Centrão 
por apoio no Congresso Nacional, 
diante do surgimento de uniões 
de grupos suprapartidários e das 
fragilidades demonstradas pela 
própria base aliada do partido dos 

trabalhadores.
Tese política dominante: o presi-
dente pode muito, mas não pode 
tudo.
A história política brasileira tem 
dado mostras que as tentativas de 
presidentes, ao testar os limites 
institucionais, foram derrotados.
O ex-presidente Jânio Quadros 
inaugura a história dos presidentes 
que testaram os seus limites ao 
imaginar que seria levado ao poder 
nos braços do povo ao desembarcar 
em Cumbica, na época,  Base Aérea 
Militar,
Não conseguiu nenhum gesto de 
apoio da grande massa popular que 
o elegeu. 
Renunciou!
João Goulart, repete o gesto espe-
rado, as ruas e as manifestações, o 
reconduziriam ao poder enfrentado 
um Congresso Nacional unido con-
tra suas ideias políticas.
O seu cargo foi considerado vago 
pelo Presidente do Congresso Na-
cional, Auro de Moura Andrade.
Exilou-se no Uruguay!
O ex-presidente Collor acreditou 
no seu “caçador de marajás” e no 
seu voluntarismo para enfrentar o 
Congresso Nacional foi agraciado 
com um processo de impeachment.
Tentou comprar os acionadores do 
painel de votação do Congresso, 

em vão!
Renunciou!
A ex-presidente Dilma Roussef 
também testou os limites do poder 
deixando de cumprir acordos, a di-
ficuldade de dialogar com as forças 
políticas e tão pouco atendendo 
as reivindicações e demandas do 
legislativo possibilitaram encontrar 
justificativas aceitas pelo Tribunal 
de Contas e Supremo Tribunal 
Federal. 
Caiu das pedaladas falsas da bici-
cleta das contas públicas.
Impeachment! 
O ex-presidente Jair Bolsonaro com 
o discurso de uma “nova forma de 
fazer política” sacudiu as institui-
ções constituídas e sucumbiu pelo 
caminho.  
Perdeu a reeleição!
O presidente Lula passará pelas 
mesmas privações.
A bem da verdade, o estilo de go-
vernar do partido dos trabalhadores 
não está cabendo dentro do novo 

figurino institucional que o ex-pre-
sidente Lula terá que provar.
A cada votação negociar e criar 
maioria.
A eliminação do orçamento secre-
to pelo Supremo Tribunal Federal 
enseja ao presidente da Câmara, 
Arthur Lira, uma empreitada políti-
ca pela recuperação do poder.
O presidente Lira recentemente 
afirmou que o governo não tem 
maioria simples para aprovar as 
suas propostas, mesmo com o apoio 
do partido dos trabalhadores à sua 
candidatura para presidente da 
Câmara dos Deputados.
O presidente dá cargos, ministérios, 
sinal da formação de coalizão.
A construção do apoio encontra 
dificuldades para conciliar todas 
as diferenças locais e regionais em 
partidos que tem chefes locais.
Outro fato novo que o presidente 
Lula terá que resolver, urgentemen-
te, o “fogo amigo”, seus auxiliares 
e apoiadores testam a sua capacida-
de de construir consensos.
O risco desses episódios serem 
usados contra o Lula pelos outros 
como sinal de fraqueza e fragmen-
tação da coalizão.
O presidente Lula será uma vez 
mais testado na sua capacidade de 
construir consensos.
O tempo dirá!

 Tese política dominante: 
o presidente pode muito, 

mas não pode tudo

“Quando 
a democracia é alvo 

de ataques, além de defendê-la 
é necessário revigorá-la.”

Antônio Lavareda

Justiça concede liminar 
para votação de denúncias 
contra prefeito Piriquito
Vereador pede ação sobre de crimes de responsabilidade 
e superfaturamento em licitação; juiz determina sequência 
de processo sob pena com multa de até R$ 20 mil por dia

O prefeito Piriquito, durante entrevista no Atos no Rádio; após ver pedido adiado, André Monteiro teve liberação judicial

Foto: Arquivo Atos

A Justiça de Aparecida concedeu 
uma liminar ao vereador André 
Luiz Monteiro, o Padrinho (Patrio-
ta), na quarta-feira (15), que libera 
a leitura e votação do pedido de 
investigação após denúncias de 
crimes de responsabilidade e su-
perfaturamento 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 instância 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 comis-
são de Justiça e Redação, gera um 
perigo de dano. A ação destaca a 
possibilidade de pena de multa 
de R$ 20 mil por dia em caso de 
descumprimento.

“... Tendo em vista que o risco de 
que o prosseguimento de cassação 
siga sem a devida instauração da 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

comissão parlamentar, implique pre-
juízos irreparáveis não somente ao 
impetrante, mas ao próprio interesse 
público de que os procedimentos 
ocorram' com amparo na legalidade 
(trecho da decisão) ...”.

A decisão destaca 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 responsa-
bilidade pelo prefeito 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 procedimento legislativo 
previsto na Lei Orgânica Municipal”, 
explica o juiz.

Na sessão do último dia 6, o presi-
dente da Casa decidiu encaminhar as 
denúncias-crime de responsabilidade 
e superfaturamento em licitação na 
contratação de rede hoteleira para 
avaliação da comissão permanente 
de Justiça 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 
decisão judicializada invalidada pela 
Justiça”, explicou Corpo Seco. “O 

procedimento correto é a análise da 
denúncia para voltar ao plenário”.

De acordo com o documento de 
acusação, em janeiro deste ano a Pre-
feitura realizou um pregão eletrônico 
em que firmou um contrato com a 
empresa Ecomapp Hotel e Restauran-
te Ltda no valor de R$ 196.360 para 
a contratação de 552 quartos (vinte 
apartamentos individuais com cama 
de solteiro; quatrocentos apartamen-
tos duplos com duas camas de soltei-
ro; 120 apartamentos triplos com três 
camas de solteiro e 12 apartamentos 
individuais com cama de casal), que, 
segundo a denúncia, acomodariam 
aproximadamente 1.204 pessoas.

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

O Jornal Atos procurou o presi-
dente da Câmara, que informou ainda 
não ter sido notificado oficialmente e, 
portanto, não poderia se manifestar.
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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 sobra-
do Vila Prado. Tele-

fone: (12) 97402-1140
Pinda - alugo kitne-
te no Parque das 
Palmeiras, mobilia-
da, incluso (água/
luz/internet/gas). R$ 
910,00. Telefone: (11) 

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: 

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 

(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. 
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-

fogão industrial, em 
per feito funciona-
mento 75 x 75. Te-
lefone: (12) 99225-
5430
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 -

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. Te-
lefone: (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 
p r e t a ,  m a n u t . 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 

Com base nas regras estabelecidas no Contrato de Concessão firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Piquete e a concessionária Águas Piquete, a partir de 27 de março de 2023, haverá o reajuste 
anual das tarifas de água e esgoto de Piquete, bem como as tarifas de serviços complementares, 
homologadas pela Agência Reguladora do Estado de São Paulo (ARSESP), conforme Deliberações: 
ARSESP Nº 1.381 e ARSESP Nº 1.382 de 24 de fevereiro de 2023.

COMUNICADO

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
05/04/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
05/04/2023 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 21/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 20/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 PROCESSO 121/2023
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 
balanças, adipômetros, pranchas para remoção de pacientes e discos giratórios 
para remoção de pacientes, para ações de nutrição nas unidades de saúde, 
atendimento domiciliar, NASF e programas Crescer Saudável e Saúde na Escola, 
que do dia 20 de março de 2023 a 10 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 10 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.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO 

Nº 02 - Contrato 27/2022 – Processo 432/2021 – CP 01/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.314/0001-63
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 27/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 432/2021, 
Concorrência Pública nº 01/2021, que versa sobre a prestação de serviços de 
gestão em iluminação pública no município de Lorena/SP, compreendendo a 
execução de serviços de gerenciamento, manutenções corretiva e preventiva, 
cadastramento de todo o sistema de IP, obras de eficientização e ampliações 
incluindo os materiais, mão de obra e equipamentos, firmado entre os Contratantes 
em 17 de março de 2022, nos termos previstos na Cláusula 9.2.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
do Contrato nº 27/2022 por 12 (doze) meses, a partir de 17 de março de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica o valor do contrato reajustado conforme o IPCA - 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE, no percentual de 5,77% 
(cinco inteiros e setenta e sete centésimos por cento), equivalente a R$ 224.794,80 
(duzentos vinte e quatro mil setecentos noventa e quatro reais e oitenta centavos), 
conforme previsto na cláusula 9.2 do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor global do contrato passará para R$ 4.224.132,60 
(quatro milhões duzentos vinte e quatro mil centos e trinta e dois reais e sessenta 
centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado nos mesmos 
veículos de imprensa do Contrato Original.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato 81/2022 – Processo nº 36/2022 – TP 02/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES 
LTDA CNPJ: 03.972.250/0001-81
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo 
de 4,35% (quatro inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao Contrato nº 
81/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 36/2022, Tomada de Preços nº 
02/2022, firmado entre os contratantes em 28 de junho de 2022, nos termos 
previstos em sua cláusula 1.3.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na 
cláusula 1.3 do contrato original, ficam acrescidos 4,35% (quatro inteiros e trinta 
e cinco centésimos por cento), equivalentes a R$ 15.209,69 (quinze mil duzentos 
e nove reais e sessenta e nove centavos) ao valor global do contrato destinados 
a alteração qualitativa: melhoria na execução da obra de construção da Praça 
localizada no Bairro Parque Mondesir.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração quantitativa do Contrato é de R$ 15.209,69 (quinze mil 
duzentos e nove reais e sessenta e nove centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 364.716,89 
(trezentos sessenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e nove 
centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 17/03/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 05 - Contrato 27/2019 – Processo nº 16/2019 – PP 02/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.666.114/0001-09
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 27/19, decorrente do Processo Licitatório nº 16/19, 
Pregão Presencial nº 02/19, firmado em 01 de março de 2019, nos termos previstos 
em sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 01 de março de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, abaixo do índice 
contratual (IGPM), por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 
1,64% (um virgula sessenta e quatro centésimos por cento), perfazendo um 
montante de R$ 13.567,61 (treze mil, quinhentos sessenta e sete reais e sessenta e 
um centavos) observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir 
da assinatura do último ajuste. CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo 
aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do Contrato, pelo período 
de 12 (doze) meses, é de R$ 840.715,20 (oitocentos e quarenta mil, setecentos 
e quinze reais e vinte centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 01/03/2023

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 PE Nº 77/2022 - PROC. Nº 662/2022
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 Registro de preços de aparelhos auditivos, 
para fornecimento de acordo com a necessidade e 
conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, 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: STARKEY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 
04.216.059/0001-72
Vencedora dos Lotes: 01, 05, 08, 09 e 12.
Valor Total: R$ 225.625,00 (duzentos e vinte e cinco 
mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 TP Nº 02/2023 - PROC. Nº 48/2023
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 especializada 
para prestação de serviços de engenharia para 
recapeamento asfáltico da Rua Padre João 
Renaudin (trecho 01), Olaria – Lorena/SP, 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: R2 PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 31.160.465/0001-33
Valor Total: R$ 247.365,20 (Duzentos e quarenta 
e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 
vinte centavos).
DATA DA ASSINATURA: 15/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

TP Nº 03/2023 - PROC. Nº 47/2023
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 especializada 
para prestação de serviços de engenharia para 
recapeamento asfáltico da Rua Padre João 
Renaudin (trecho 02), Olaria – Lorena/SP, 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: KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
LTDA CNPJ: 12.476.090/0001-70
Valor Total: R$ 172.079,52 (cento e setenta e 
dois mil, setenta e nove reais e cinquenta e dois 
centavos).
DATA DA ASSINATURA: 15/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
JULGAMENTO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS II

PREGÃO ELETRÔNICO 4
9/2022 – PROCESSO 480/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
confecção e o fornecimento de uniformes escolares, 
devidamente montado para formação de módulos 
padronizados com logomarca a ser fornecida pela 
secretaria municipal da educação, do município de 
Lorena/SP, a serem distribuídos para os alunos das 
escolas da rede municipal, cujas especificações 
discriminadas no anexo i – termo de referência 
e anexos que farão parte integrante do processo 
licitatório. O Município de Lorena/SP torna público 
o julgamento das amostras apresentadas pelas 
empresas CCM-COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 
no Lote 1, ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA no Lote 2
e WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL 
LTDA no Lote 3, do Pregão Eletrônico supracitado. 
Após a análise da Equipe Técnica foi decidido 
por REPROVAR as amostras apresentadas pelas 
empresas citadas. Com a desclassificação das 
amostras, fica classificada as empresas PONTE 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
no Lote 1, PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO 
EIRELI no Lote 2 e ALEX F K DE SOUZA & CIA 
LTDA no Lote 3. Após análise da Comissão de 
Licitação dos documentos de habilitação das 
empresas quarta colocadas, fica decidido que se 
encontram HABILITADAS, sendo assim convocadas 
a apresentarem suas amostras no prazo de 10 (dez) 
dias úteis na Secretaria de Educação. O processo 
entra-se a disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LOTE

Pregão Eletrônico nº 77/2022 – Processo nº 
662/2022
O Município de Lorena/SP torna público a 
REVOGAÇÃO dos LOTES 02, 03, 04, 06, 07, 10, 
11, 13, 14 e 15 do PE 77/22, Processo 662/2022 que 
tem por objeto Registro de preços para aquisição 
de aparelhos auditivos, do presente certame tendo 
em vista que os lotes permaneceram desertos, 
conforme consta na Ata de Sessão Pública. Os autos 
do processo permanecem à disposição para vistas 
dos interessados, no horário das 09h00 às 17h00, 
na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria 
- Lorena- SP.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR

EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 
AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-
75, e a OSC Inst i tuto Dialogare, CNPJ nº 
47.563.739/0001-75, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a 
Certidão de Apostilamento 01, com o objetivo de 
retificar o número da Conta Corrente do Termo Aditivo 
02, assinado em 30 de novembro de 2022, referente 
ao Termo de Colaboração n° 05/2022. O respectivo 
Termo assume o número de Conta Corrente como 
sendo 40891-3, mantendo o número da Agência 0857-
5.O presente instrumento não importa em alteração 
do valor global do Termo de Colaboração. Data de 
assinatura: 24/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR

 EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 
01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-
75, e a OSC Vila Vicentina da Sagrada Família, 
CNPJ nº 65.043.325/0001-05, por meio da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram 
a Certidão de Apostilamento 01, com o objetivo de 
retificar o objeto para atender a Emenda Impositiva 
ao Termo Aditivo 03, assinado em 19 de dezembro 
de 2022, referente ao Termo de Colaboração n° 
04/2021. O respectivo objeto a fim de atender essa 
Emenda passa ser a compra de alimentos, material 
de limpeza, fraldas, pagamento de RH, energia e 
água para dar melhor atendimento aos idosos, como 
consta no Plano de Trabalho. O presente instrumento 
não importa em alteração do valor global do Termo 
de Colaboração. Data de assinatura: 28/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR

EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 02 
AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-
75, e a OSC Vila Vicentina de Lorena, CNPJ nº 
46.694.782/0001-07, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram 
a Certidão de Apostilamento 02, com o objetivo 
de retificar a escrita do valor acrescido ao TA 06, 
assinado em 20 de dezembro de 2022, referente ao 
TC 02/2022. O respectivo valor de R$ 45.000,00 se 
matem e sua escrita passa a ser (quarenta e cinco 
mil reais). A presente modificação não importa em 
alteração do valor global do Termo de Colaboração. 
Data de assinatura: 28/02/2023.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 
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 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
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OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
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Operação apura esquema de desapropriação ilegal em Caraguá
MP e polícia cumprem mandados de busca e apreensão em cinco cidades; Prefeitura e Câmara são alvos de vistoria

Contando com o apoio 
das polícias Civil e Militar, o 
MP-SP (Ministério Público do 
Estado de São Paulo) realizou 
uma operação na quinta-fei-
ra (16) em cinco cidades da 
região. O trabalho, que con-
tou com as participações de 
agentes do Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado) e do 
Seccold (Setor de Combate 

Da Redação
Caraguatatuba

aos Crimes de Corrupção, 
Crime Organizado e Lava-
gem de Dinheiro) apura uma 
denúncia de esquema de 
desapropriação irregular de 
imóveis e áreas públicas em 
Caraguatatuba.

Em busca de pistas que 
contribuam para a investiga-
ção, os agentes vasculharam 
a Prefeitura e a Câmara de 
Caraguatatuba.  

Denominada “Cais do Por-
to”, a operação cumpre 26 
mandados de busca e apre-
ensão em endereços distri-

buídos por Caraguatatuba, 
Guaratinguetá, Jacareí, São 
José dos Campos e Taubaté. 
Segundo o Ministério Pú-
blico, a ação tenta localizar 
documentos e outros mate-
riais que auxiliem no avanço 
do trabalho que apura a 
desapropriação irregular de 
imóveis e áreas públicas em 
Caraguatatuba, como a que 
abriga a Praça de Eventos do 
bairro Porto Novo, inaugura-
da em 2014. 

A investigação aponta que 
um grupo, formado por agen-

tes públicos de Caraguatatu-
ba e empresários da região, 
pode ter movimentado mais 
de R$12 milhões com o 
esquema. Caso seja compro-
vada a prática, os envolvidos 
poderão responder por apro-

priação indébita, corrupção 
ativa ou passiva, lavagem 
de dinheiro e organização 
criminosa. 

Devido ao andamento da 
operação, seguem proibidos 
o acesso de funcionários ao 

prédio da Prefeitura e na 
Câmara de Caraguatatuba. 

Em nota oficial à impren-
sa regional, a Prefeitura 
informou que fornecerá ao 
MP-SP todos os documentos 
solicitados.

Santa Casa de Cruzeiro amplia estrutura e 
projeta hemodiálise para o Vale Histórico
Thales garante apoio de mais oito cidades para obter recursos para leitos; microrregião aguarda Estado

A necessidade de ampliar o 
atendimento regional na saú-
de foi o foco de uma reunião 
do Consórcio dos Municípios 
do Vale Histórico, realizado 
no início desta semana. Pre-
sidido pelo prefeito de São 
José do Barreiro, Lê Braga 
(PSDB), o grupo debateu 
ações para a ampliação da 
estrutura da Santa Casa de 
Cruzeiro, com direito a plano 
para implantação de serviços 
e abordagem ao estado em 
busca de recursos.

A reunião, além de São 
José do Barreiro, contou com 
representantes das cidades 
de Arapeí, Areias, Bananal, 
Cruzeiro, Lavrinhas, São José 
do Barreiro, Silveiras e Que-
luz.

Segundo o prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), o objetivo do encontro 
foi definir um trabalho em 
conjunto sobre as políticas 
públicas na saúde, com desta-
que para ações apresentadas 
para o hospital, que é referên-
cia para a sub-região.

“A Santa Casa é a primeira 
porta de entrada para atendi-
mentos, primeira porta para 
cirurgias, primeira porta para 
traumas. Foi apresentado 

Andréa Moroni
RMVale

para os prefeitos a porcen-
tagem de atendimentos às 
demais cidades do Vale His-
tórico”, contou Fonseca.

O hospital apresentou uma 
proposta para aumentar os 
serviços em saúde, desde 
mais leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), clínica 
médica, procedimentos cirúr-
gicos e mais especialidades. 
“Nós tivemos que ampliar os 
serviços do hospital durante 
a pandemia, nós criamos 
14 leitos de clínica médica 
e dez leitos de UTI. Naquele 
período, o custo era bancado 
pelos governos do Estado e 
Federal, mas com o fim da 
crise, a prefeitura teve que 
arcar com essa despesa”.

Além das sete cidades 
da sub-região e Cruzeiro, a 
proposta foi acompanhada 
por Cachoeira Paulista. “Nós 
tivemos também a adesão ao 
nosso grupo de Cachoeira, 
com a participação do pre-
feito Antônio Mineiro (MDB)”, 
contou o prefeito cruzeirense.

A proposta para as pre-
feituras, segundo Fonseca, 
é que os municípios do Vale 
Histórico busquem recur-
sos para esses leitos novos. 
“Mas para isso nós vamos 
conversar com a Regional de 
Saúde e com o Estado, para 
que a gente possa fazer um 
cofinanciamento desse valor 

valor, o que dá cerca de R$ 67 
mil para cada prefeitura, mais 
os R$ 170 mil repassados 
pelo Estado para a empresa 
terceirizada, que não vai mais 
realizar o serviço. Os prefei-
tos concordaram e a obra 
deve começar nos próximos 
dias”, informou Fonseca.

Acesso principal da Santa Casa de Cruzeiro; reunião regional aborda necessidade de ampliar estrutura para atendimentos ao Vale Histórico

Foto: Arquivo Atos

mensal através do consórcio 
do Vale Histórico”. O valor 
para manutenção desses 
leitos gira em torno dos R$ 
700 mil mensais.

Hemodiálise – Os pacientes 
renais que precisam de he-
modiálise no Vale Histórico 
recorrem a Cruzeiro para o 

atendimento, mas a empresa 
terceirizada que presta o 
serviço já comunicou que vai 
encerrar o serviço no mês de 
junho. “Para evitar que nossos 
pacientes tenham que ser en-
caminhados para mais longe, 
como Taubaté, por exemplo, 
a Santa Casa de Cruzeiro 

apresentou um projeto para 
a criação de uma ala para a 
realização de hemodiálise”, ex-
plicou o prefeito de Cruzeiro.

O custo para a adequação 
do local será de R$ 600 mil, 
e a obra deve levar de 3 a 4 
meses. “Nossa proposta foi 
ratear entre os prefeitos esse 


