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Secretária deixa Educação e Dina 
soma terceira baixa em um mês
Prefeita diz não ter pressa para anunciar substituto e nega prejuízo para ano letivo

Rafael Rodrigues
Aparecida

Com as aulas marcadas 
para iniciarem nesta segunda-
-feira, a Prefeitura de Apareci-
da amargou mais uma baixa 
no alto escalão do governo, 
justamente na área da edu-
cação. Na manhã da última 
quinta-feira, a secretária 
responsável pelo setor, Lucila 
Gomes, pediu exoneração do 
cargo alegando problemas 
de saúde. 

Diante de mais uma baixa, 
a administração municipal 
soma agora três exonerações 
de secretários em menos 
de um mês. José Benedito 
Angelieri (Zecão), que estava 
à frente da secretaria de 
Obras e Meio Ambiente, foi 
o primeiro a abandonar o 
posto, na primeira semana 
do ano. Uma semana de-

pois, o governo anunciou a 
exoneração do secretário 
municipal de Administração, 
Cláudio Henrique Gibelli, que 
também respondia pela pasta 
de Finanças.

A prefeita Dina Moraes Mo-
reira (PDT) confirmou a saída 
de Lucila Gomes, justamente 
em um momento de turbulên-
cia administrativa dentro do 
Executivo. “A Lucila está com 
problemas de saúde e achou 
conveniente, neste momento, 
se afastar do comando da 
secretaria, mas isso não quer 
dizer que ela não poderá con-
tinuar nos ajudando, podendo 
até assumir a direção de uma 
escola”.

Apesar da baixa, a prefeita 
afirmou que todo calendário 
da rede municipal está manti-
do. Com a aprovação recente 
do projeto de reestrutura-
ção administrativa, poderá 
contratar diretores para as 

unidades escolares do muni-
cípio. “Estava esperando esse 
aval para dar os rumos para 
o setor, principalmente as 
diretorias, e já foi feita todas 
as distribuições de salas. Logo 
estaremos em reunião para 
nomear os novos diretores”.

Dina ressaltou que a falta 
de funcionários prejudicou o 
andamento dos trabalhos da 
Prefeitura, principalmente na 
Educação, onde vários cargos 
de comissão (confiança) ti-
veram que ser suspensos no 
fim do ano passado. “Ficamos 
com déficit funcional e, diante 
disso, passamos por muitos 
problemas administrativos, 
mas se Deus quiser, na sema-
na que vem vamos funcionar 
a todo vapor e melhorar vá-
rias áreas da administração”, 
prometeu.  

O novo nome que assumirá 
a Educação ainda não foi 
divulgado, mas a prefeita 
garantiu que confia na atual 
equipe e que vai escolher o 
responsável pelo setor com 
cautela. “Nós temos uma equi-
pe praticamente formada, e 
eu acredito sim que a figura 
do secretário é de extrema 
importâncias, mas temos 
que avaliar os profissionais 
para ocuparem esse cargo”, 
finalizou.A prefeita Dina Moraes, que acumula baixas em 2020; com Lucila Gomes, são três secretários em um mês
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Moradores da Santa Rita pedem aplicação da Lei 
Funcoc e denunciam descarte ilegal de lixo em Guará
Acúmulo de entulho e falta de limpeza atrai animais peçonhentos; Prefeitura de Guaratinguetá promete solução

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Mato alto, descarte irre-
gular de lixo, falta de apli-
cação da Lei Funcoc (Fundo 
de Custeio de Construção 
e Conservação) e casos 
suspeitos e confirmados de 
dengue. 

Os moradores da Santa 
Rita, bairro de Guaratingue-
tá, pedem soluções imedia-
tas para a Prefeitura sobre 
problemas que enfrentam 
há tempos. Segundo um 
grupo de sete pessoas, o 
acúmulo de entulho e a falta 
de limpeza de terrenos tem 
atraído animais peçonhen-
tos e até o mosquito Aedes 
aegypti.

O espaço apontado pelos 
moradores liga as ruas 
Sinésio Passos e Ernesto 
Shauviliege e é formado 
por pelo menos dois terre-
nos grandes. O mato nessa 
área, em alguns pontos, está 
acima de 1,80m.  Pessoas 
do próprio bairro vão até 
os terrenos para descar-
regar entulho, restos de 
materiais de construção e 
até lixo úmido. Segundo os 
moradores, a situação fica 
pior a cada dia.

A professora Ana Clara 
Alves, que mora na Sinésio 
Passos, contou que ela e o 
marido estão com sintomas 
da dengue e farão exames 
nos próximos dias. Segundo 

ela, os sintomas começaram 
a aparecer há três dias. 
“Agora está bem pior (su-
jeira nos terrenos). O mato 
está muito alto e além da 
nossa preocupação com a 
dengue, tem a nossa preo-
cupação com animais peço-
nhentos. Rato tem aparecido 
bastante, cobra, caramujo”, 
contou.

O morador Darci Manoel 
pediu a limpeza imediata 
dos terrenos e notificação 

Flagrante de mato alto na rua Sinesio Passos; famílias de Guaratinguetá cobram ação com ruas infestadas de peçonhentos no bairro
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dos proprietários, por meio 
da Lei Funcoc, que foi cria-
da para notificar e punir 
proprietários de terrenos 
que não efetuam limpeza e 
conservação do local. 

No artigo 5º da lei consta 
que o prazo para execução 
de serviço de capina e lim-
peza de terrenos baldios 
ou imóveis em ruínas é de 
cinco dias. 

O prazo para remoção de 
entulhos ou restos de mate-

riais de construção é de três.
“A gente vê o mato cres-

cendo e está fechando (o 
caminho). Não é só ques-
tão de bicho, até para as 
pessoas que passam por 
aqui a noite é perigoso. A 
Prefeitura tem que aplicar 
a lei, se fala que será limpo 
e cobrado do proprietário, 
que cobre dos herdeiros”, 
desabafou o morador.

Aedes – Entre os casos 
confirmados e suspeitos da 

doença, estão dois morado-
res: a professora aposentada 
Cidinha Ricciulli confirmou 
que o marido foi diagnosti-
cado com dengue. “Isso é 
uma grande preocupação, 
pois atualmente são quatro 
pessoas. A preocupação 
maior é que a gente faz a 
nossa parte e a coisa vai 
se perdendo aqui ao lado 
do nosso terreno, que está 
muito grande o mato”.

A contadora Edilene Naka-

ta começou a sentir os sin-
tomas da dengue, mas não 
houve confirmação por exa-
me. Diferente dela, o filho, 
está se curando da doença. 
“Meu filho confirmou no 
começo do mês, fez o exa-
me e a secretaria de Saúde 
mandou o resultado que deu 
positivo. Até agora (na rua 
Sinésio Passos) são quatro 
casos”, concluiu.

Outra queixa do grupo é 
o acúmulo de lixo na praça 
de Santa Rita, local frequen-
tado por crianças e pessoas 
que moram nas redondezas.

Promessa – Por nota, a 
prefeitura de Guaratinguetá 
informou que fará a limpeza 
na próxima semana. “A área 
citada pelos moradores 
receberá limpeza da secre-
taria de Meio Ambiente até 
a próxima quarta-feira, 5. 
Em relação ao lixo acumu-
lado na praça Santa Rita, a 
limpeza do local é feita com 
frequência pela Prefeitura 
de Guaratinguetá dentro 
da coleta de lixo, mas por 
ser uma área de descarte 
irregular sob pena de multa, 
será colocada uma placa 
até sexta-feira, sinalizando 
a proibição de descarte de 
lixo no local”.

A Prefeitura de Guara-
tinguetá informou que o 
morador que quiser denun-
ciar alguém por descarte 
irregular, pode ligar para a 
secretaria de Meio Ambien-
te 3128-7700.
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Guilherme Carvalho

Ronaldo Dias - o Nuno

Bastidores da Política
Ligações perigosas

Em menos de sete dias, o que era 
não passou a ser sim, e o que seria 
sim, mudou de planos em Lorena. 
Marietta firma o pé como candi-
data, Fabrício das armas, digo, da 
funerária atua de recepcionista no 
escritório político da prefeiturável; 
Gustavo conversa de ‘pé de orelhas’ 
com Maurinho; Elcinho de bate 
papo com ‘4Rs’ sobre administra-
ção futura; Vandinho ‘Sambarilove’ 
sinaliza; Longuinho empurra o 
Doutor para acordo; Vaguinho so-
brevoa a área; e os ‘Obesos’ traindo 
o professor editando vídeo para a 
concorrente...

Ligações perigosas II
No segredo de três vazou a 

informação, ao mercado político 
de Pinda, que Ricardo Piorino, de 
‘caso sério’ com o PSL, sentou para 
uma conversa afinada com o con-
corrente do governo Rafael Goffi. 
O encontro rolou com anuência do 
cacique Felipe Cesar e apoio do 
Magrão – este, ao que tudo indica, 
já está mudando de lado junto com 
o Professor Osvaldo, apelidado de 
‘nota de três’. Ah! Parece que o 
Vitão perdeu o PSL mesmo...

Guarda chuvas
Enquanto muitos ‘Inhos’ vazam 

do palanque de Sylvio Ballerini 
para a $ombra de Marietta Bartele-
ga, uma quantidade significativa de 
postulantes ao Legislativo de Lore-
na, com noção de ética, moralidade 
e respeito com a população buscam 
o apoio de Fábio Marcondes para 
garantir uma Câmara séria a partir 
de 2021.

Periquito come milho...
Corre pelos corredores do Paço 

Municipal de Ubatuba a informação 
de que pode ter “gente de dentro” 
manchando a reputação da admi-
nistração do prefeito Délcio Sato 
(PSD) junto ao setor imobiliário. 
Comenta-se que ‘alguém’ pode es-
tar criando dificuldades para vender 
facilidades, sob o subterfúgio das 
barreiras burocráticas que travam 
sutilmente projetos e construções. 
A não ser que... Com a palavra, o 
prefeito que pode ser fritado ainda 
mais entre os empreendedores!!!

Siga o líder...
Corre pelos corredores da muni-

cipalidade de Ubatuba que a marca 
de ‘fenômeno eleitoral’ atribuída ao 
ex-vhefe de Gabinete Nuno, pelo 
mercado político, está incomodan-
do muitas pessoas 
ligadas ao pre-
feito Décio Sato. 
Criado politica-
mente no entorno 
do gabinete da 
Prefeitura, Nuno 
seguiu a mesma 
via de Sato – no 
governo passado 
de Eduardo César – se fortalecen-
do no departamento de Obras com 
o reconhecimento dos servidores 
municipais e notoriedade como 
prefeiturável na cidade. Ah! Nesta 
reta eleitoral, ganhou destaque no 
PROS, partido que ganha força com 
boas adesões de candidaturas ao 
Legislativo e apoiadores de vários 
setores da economia local.

Oportunismo & populismo
Campeões em rejeição popular 

em Cachoeira, os vereadores Bre-
no Anaya (PSC) e Max Miranda 
(DEM) foram surpreendidos com 
a repercussão negativa pelas redes 
sociais sobre o posicionamento fa-
voravelmente à redução dos salários 
dos vereadores – como se esse fosse 
o motivo do sumidouro de dinheiro 
público na cidade. As críticas em 
cima da dupla e os demais são de 

populismo e tentativa de apenas 
limpar a imagem, que anda bem 
“arranhada” com o bloqueio que 
barra na Câmara todas as investi-
gações contra Edson Mota. Tem 
gente apostando que a aprovação da 
redução de salário só rolou porque a 
maioria dos que votaram sabem das 
mínimas chances de serem reeleitos. 

Prioridade
Atendendo um antigo pedido 

dos moradores do bairro Macacos, 
em Silveiras, o prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) reforçou o quadro 
de profissionais de Saúde do local. 
O posto de atendimento passou a 
contar com o tra-
balho da doutora 
Mariana Togeiro 
– clínica geral, 
com expedien-
te de segunda 
à sexta-feira. O 
anúncio foi co-
memorado pelas 
famílias, que há 
muito reclamavam sobre a limitação 
dos horários de atendimento médi-
co no bairro. Ah! Disseram que os 
únicos insatisfeitos com o benefício 
são aquela ‘meia dúzia’ que ainda 
'arrastam as asas' para Edson Mota 
que, em 20 anos de feudo político 
no munícipio, não conseguiram 
resolver a questão...

Fogo amigo
Corre pelas esquinas de Silveiras 

que a oposição não precisou mais 
que uma promessa de Edson Mota 
para virar a cabeça, quer dizer, o 
posicionamento do vice João Loló, 

contra prefeito 
Guilherme Car-
valho. Disseram 
que Loló só se 
deu conta que se 
tratava do 'canto 
da sereia', quan-
do descobriu a 
que a mesma 
promessa foi 
feita por Mota 

a vários outros políticos. A única 
certeza agora é que se estava ruim 
a Loló como vice, a situação vai 
piorar quando for anunciado um ou-
tro nome para caminhar junto com 
Guilherme na reeleição. Perguntem 
ao Rafael Cardoso!!!

Transformer
Pelo momento ‘transformer’ do 

vereador Carlos de Moura – o Ma-
grão (ainda PL) durante a primeira 
sessão de Câmara do ano em Pinda, 
dá pra se imaginar o que vem pela 
frente. Antigo apoiador da gestão 
do prefeito Isa-
el Domingues 
(PL), o parla-
mentar decidiu 
“virar a casaca” 
e promover uma 
série de críticas 
contra o gover-
no municipal. 
Disseram que 
até da possível demora em concluir 
a pavimentação de diversos bairros 
o homem reclamou. E por falar 
em pavimentação, os críticos da 
sessão relembraram a incoerência 

João Loló

de Magrão, que no fim de 2019 foi 
um dos votos que barrou o projeto 
de financiamento federal para o 
recapeamento de 39 mil m² de vias, 
distribuídas por nove bairros. Para 
os cientistas do Mercadão, essa 
gritaria toda talvez seja por ter sido 
descartado de ser o próximo vice 
de Isael – reprovado no quesito 
lealdade. 

Pizza 4 estações
Rola entre a faixa progressista 

de Guará que está complicado in-
terpretar se a rejeição ao governo 
de Marcus Soliva – apenas entre a 
patuleia – se dá por aversão ao seu 
nome ou por orgulho ferido dos 
adversários de 'raízes', já que sua 

administração, em termos de obras 
e desenvolvimento, segue acima 
da média – em comparação aos 
antecessores dos últimos 20 anos. 
Como pizza dividida em quatro 
sabores, os eleitores devem escolher 
entre o próprio Soliva – que furou 
o hegemonia dos tradicionais elimi-
nando Francisco Carlos do quadro, 
Junior Filippo ou Argus Ranieri, 
sem contar mais dois ou três que vão 
configurar na retaguarda das urnas...

Definição
E por falar em candidaturas em 

Guará, fontes ligadas ao grupo de 
apoio de Argus Ranieri (MDB) 
anunciou nesta sexta-feira que o 

professor José  do PDT foi escolhi-
do como candidato a vice na disputa 
pela Prefeitura. A divulgação 'jogou 
um balde de água fria' no discurso 
dos tucanos de uma aliança do 
PSDB com o MDB.

Não convidem para...
...a mesma picanha – o ex-pre-

sidente da Câmara de Guará, Mar-
celo Meirelles e o prefeito Marcus 
Soliva, principalmente se o chur-
rasqueiro for Marcelo Pazzini, e se 
levar em consideração a declaração 
do tucano numa emissora da cidade 
dizendo "que o partido é pequeno 
para os dois"!!!

Perguntar não ofende
Tem gente querendo saber:  

vale a pena ao prefeito Marcus 
Soliva encarar a queda de braços 
pelo domínio do PSDB de Guará 
– onde meia dúzia de tucanos que 
sobreviveram a fase Chico Hair 
tentam alinhar o partido contra seus 
interesses?

Magrão

Professor José e Argus Ranieri

Soliva, Filippo e Ranieri

Preços de bebidas e comidas são padronizados

Guará abre cadastro para 
ambulantes no Carnaval

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os ambulantes interessados em tra-
balhar na avenida Presidente Vargas 
no Carnaval de Guaratinguetá devem 
fazer um cadastro junto à secretaria 
de Turismo a partir da próxima 
segunda-feira. Os comerciantes po-
derão vender alimentos e bebidas na 
extensão da passarela do samba, nas 
áreas de concentração, dispersão e 
nas arquibancadas.

O cadastro precisa ser feito presen-
cialmente na sede da secretaria, que 
fica no Espaço Multiuso Turístico-Cul-
tural, à rua João de Castro Coelho, a 
partir das 14h. Não foi divulgado o 
número de ambulantes que serão es-
colhidos neste ano para comercializar 
os produtos.

Em entrevista ao Jornal Atos, o se-
cretário de Turismo de Guaratinguetá, 
Mário Augusto Nunes, o Marinho, 
confirmou os detalhes do processo 
de inscrição. “A gente, a partir de 
segunda, vai iniciar os cadastros. 
Os ambulantes vão comercializar 
bebidas e a parte de comida, pipoca, 

salgadinho, de um modo geral. Será 
feita a distribuição deles junto ao 
contorno da avenida para que haja um 
atendimento adequado, no geral, aos 
espectadores que estarão na avenida”.

Segundo o secretário, cada ambu-
lante terá que fazer um pagamento, 
com valor que pode oscilar de acordo 
com o produto que será vendido por 
ele. “Em decorrência da demanda 
que vamos receber, nós vamos criar 
oportunidade para todos dentro do 
espaço adequado conforme o setor. 
O valor mínimo que a gente tem feito 
como no ano passado é na faixa de 
R$ 100, conforme o produto a ser 
comercializado”, concluiu.

Também haverá padronização de 
preços para bebidas, para que cada 
ambulante respeite uma faixa ade-
quada de valores sobre refrigerantes, 
água, sucos e cervejas. As inscrições, 
segundo o secretário, permanecerão 
abertas ao longo do mês. “Não temos 
um número máximo (de ambulantes). 
Sabemos que o consumo de comida e 
bebida no Carnaval é alto”.

As inscrições devem ser feitas na 
sede da secretaria de Turismo, no 
Centro de Guaratinguetá.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 113/2019 PROC. Nº 712/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniformes com sublimação 
para os funcionários da Secretaria de Serviços 
de Serviços Municipais, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: UNIFARDAS COM. DE UNIFORMES 
E EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI ME
CNPJ Nº: 26.775.355/0001-46
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,09,10,11,12,13,
14,15,16,17,18
VALOR TOTAL: R$ 15.234,40(quinze mil duzentos 
trinta e quatro reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020
CONTRATADA: D.C.N. UNIFORMES E SERVIÇOS 
EIRELI CNPJ Nº: 14.511.644/0001-59
VENCEDORA DOS ITENS:03,04
VALOR TOTAL: R$ 17.868,80 
(dezessete mil oitocentos sessenta e oito reais e 
oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020
CONTRATADA:C.M. ORATHES CONFECÇÕES ME
CNPJ Nº: 12.824.334/0001-69
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06
VALOR TOTAL: R$ 4.942,08(quatro mil novecentos 
quarenta e dois reais e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020

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 28/2020SUP; 
10704/2019GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de caneta indeilével para identificação de amostras, 
para atender as necessidades da Vigilância Sanitária.
CONTRATADA: MILET & CIA LTDA EPP
CNPJ Nº: 61.048.948/0001-01

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 28/2020SUP; 
10704/2019GPRO, com fundamento no Art. 24, 
inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na aquisição de termômetro digital espeto para 
aferição de temperatura da água, para atender as 
necessidades da Vigilância Sanitária.
CONTRATADA: ROSABEL CRISTINA CAVALLARI 
EPP CNPJ Nº: 10.965.288/0001-92

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PROCESSO Nº 10833/2019 GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação dos Contratos do processo 
acima referido:
Contrato nº 188/19, onde lê-se “contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender 
a instalação predial do Mercado Municipal (nº de instalação: 150875226) através dos contratos de uso de 
sistema de distribuição (CUSD) e de compra de energia regulada (CCER)” leia-se “contratação de serviços 
de fornecimento de energia elétrica, para atender a instalação predial do Mercado Municipal (nº de instalação: 
150875226) através dos contratos de compra de energia regulada (CCER)”, onde lê-se ”VALOR TOTAL: R$
10.264,32 (dez mil duzentos sessenta e quatro reais trinta e dois centavos)” leia-se “VALOR TOTAL: R$ 
103.872,48 (cento e três mil oitocentos setenta e dois reais quarenta e oito centavos)”.
Contrato nº 189/19, onde lê-se: “contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender 
a instalação predial do Mercado Municipal (nº de instalação: 150875226) através dos contratos de uso de 
sistema de distribuição (CUSD) e de compra de energia regulada (CCER)”, leia-se “contratação de serviços 
de fornecimento de energia elétrica, para atender a instalação predial do Mercado Municipal (nº de instalação: 
150875226) através dos contratos de uso do Sistema de Distribuição (CUSD)”, onde lê-se ” VALOR TOTAL: R$
103.872,48 (cento e três mil oitocentos setenta e dois reais quarenta e oito centavos)” leiase “VALOR TOTAL: 
R$ 10.264,32 (dez mil duzentos sessenta e quatro reais trinta e dois centavos)”.
Contrato nº 190/19, onde lê-se:” contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender 
a instalação predial da Escola Milton Ballerini (nº de instalação: 603062) através dos contratos de uso de 
sistema de distribuição (CUSD) e de compra de energia regulada (CCER), leia-se “contratação de serviços de 
fornecimento de energia elétrica, para atender a instalação predial da Escola Milton Ballerini (nº de instalação: 
603062) através dos contratos de compra de energia regulada (CCER), onde lê-se “VALOR TOTAL: R$ 5.598,72
(cinco mil quinhentos noventa e oito reais setenta e dois centavos) leia-se “VALOR TOTAL: R$ 34.932,86 
(trinta e quatro mil novecentos trinta e dois reais oitenta e seis centavos)”.
Contrato nº 191/19, onde lê-se “contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender a 
instalação predial da Escola Milton Ballerini (nº de instalação: 150875226) através dos contratos de uso de 
sistema de distribuição (CUSD) e de compra de energia regulada (CCER), leia-se “contratação de serviços de 
fornecimento de energia elétrica, para atender a instalação predial da Escola Milton Ballerini (nº de instalação: 
150875226) através dos contratos de uso de sistema de distribuição (CUSD)”, onde lê-se “VALOR TOTAL: R$
34.932,86 (trinta e quatro mil novecentos trinta e dois reais oitenta e seis centavos) leia-se “VALOR TOTAL:R$ 
5.598,72(cinco mil quinhentos noventa e oito reais setenta e dois centavos)”
Contrato nº 192/19, onde lê-se “: contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender a 
instalação predial do CSU (nº de instalação: 150265461) através dos contratos de uso de sistema de distribuição 
(CUSD) e de compra de energia regulada (CCER) leia-se “: contratação de serviços de fornecimento de energia 
elétrica, para atender a instalação predial do CSU (nº de instalação: 150265461) através dos contratos de 
compra de energia regulada (CCER)”, onde lê-se “VALOR TOTAL: R$ 20.528,64 (vinte mil quinhentos vinte 
e oito reais sessenta e quatro centavos) leia-se “VALOR TOTAL: R$ 193.655,81 (cento noventa e três mil 
seiscentos cinquenta e cinco reais oitenta e um centavos)”.
Contrato nº 193/19, onde lê-se “contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender a 
instalação predial do CSU (nº de instalação: 150265461) através dos contratos de uso de sistema de distribuição 
(CUSD) e de compra de energia regulada (CCER)” leia-se “contratação de serviços de fornecimento de energia 
elétrica, para atender a instalação predial do CSU (nº de instalação: 150265461) através dos contratos de uso de
sistema de distribuição (CUSD), onde lê-se “VALOR TOTAL: R$ 193.655,81 (cento noventa e três mil seiscentos 
cinquenta e cinco reais oitenta e um centavos) leia-se “VALOR TOTAL: R$ 20.528,64 (vinte mil quinhentos 
vinte e oito reais sessenta e quatro centavos)”.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
- CP Nº 05/2019– PROC. Nº 605/19

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo 
objeto é Alienação de imóveis de propriedade 
do município de Lorena, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa: EMPRESA: MARCIO JOSE 
DOS SANTOS CPF Nº: 110.796.808-96
Valor Total: R$ 170.010,00(cento e setenta mil e 
dez reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 - PP Nº 118/2019– PROC. Nº 718/19
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo 
objeto é aquisição parcelada de massa asfáltica e 
BGS, para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa: EMPRESA: MINERAÇÃO 
APARECIDA LTDA CNPJ Nº: 21.148.435/0001-58
Vencedora do item: 01,02 Valor Total: R$ 
1.591.500,00(um milhão quinhentos noventa e 
um mil e quinhentos reais)
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PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RERRATIFICADO

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 03/2020 PROC. 
Nº 728/19. O Município de Lorena-SP 
torna pública a reabertura da Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é 
a Registro de preços para contratação de 
empresa especializada no fornecimento 
de oxigênio medicinal, para atender as 
necessidades dos pacientes do Município 
de Lorena pelo período de 12 (doze) 
meses, a realizar-se às 09h30min do 
dia 05 de Março de 2020, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 114/2019 PROC. 
Nº 713/19.

O Município de Lorena-SP torna pública 
a reabertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é a Registro de preços para 
contratação de empresa especializada 
em manutenção de pavimentação em 
bloquetes e paralelepípedos em diversas 
vias urbanas da municipalidade, com 
fornecimento de material, equipamento e 
mão de obra, a realizar-se às 09h30min 
do dia 04 de Março de 2020, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 106/2019 PROC. Nº 668/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em execução de serviços 
de reforma e manutenção preventiva 
e corretiva de instalações prediais em 
próprios municipais, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: JB CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTO EIRELI
CNPJ Nº: 00.688.529/0001-40
VENCEDORA DO ITEM: 01,03,04
VALOR TOTAL: R$ 46.734.320,25(quarenta 
e seis milhões setecentos trinta e quatro mil
trezentos e vinte reais vinte e cinco 
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020

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 29/2020SUP; 588/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na aquisição de um micro-ondas (20 
litros) para uso dos servidores do Centro 
Social Urbano – CSU, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. CONTRATADA: LOJAS 
CEM S/A CNPJ Nº: 56.642.960/0054-11

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  D I S P E N S A D E  L I C I TA Ç Ã O 
referente ao Processo nº 26/2020SUP; 
10438/2019GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo
objeto consiste na aquisição de testes 
psicológicos e jogos, para atender as 
necessidades das Unidades de Saúde.
CONTRATADA: CONCEITO PSI LTDA ME 
CNPJ Nº: 17.653.470/0001-57

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  D I S P E N S A D E  L I C I TA Ç Ã O 
referente ao Processo nº 27/2020SUP; 
10675/2019GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo
objeto consiste na aquisição de materiais, 
para atender as necessidades do Centro 
de Esterilização Animal (CEA) Secretaria 
Municipal de Saúde.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS VALLE
MED LTDA EPP
CNPJ Nº: 19.805.900/0001-34
CONTRATADA: FORTVALE COMERCIO 
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CNPJ Nº:07.322.744/0001-71

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

PREGÃO PRESENCIAL 
n°. 120/2019 – Proc. nº. 720/19
O Município de Lorena-SP torna público 
o julgamento do recurso interposto no 
PREGÃO PRESENCIAL n°. 120/2019, 
cujo objeto é a Registro de preços para a
contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de desassoreamento 
de rios, manutenção de segurança e 
melhoria em escoamento de águas 
de chuva para execução de serviços 
de limpeza e desassoreamento com 
remoção de material de descarte de rios 
córregos para prevenção de enchentes, 
conforme necessidades apresentadas, 
pelo período de 12 (doze) meses. O 
Pregoeiro, Equipe de apoio e Equipe 
técnica comunicam que o recurso das 
empresas CIAP TERRAPLANEGEM 
EIRELI EPP e TITÂNIO SOLUÇÕES 
LTDA foi conhecido e não acolhido, 
mantendo-se a inabilitação jurídica das 
recorrentes.O Processo encontra-se à 
disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na 
Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
das 09h00min às 17h00min.
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Comerciante trabalha durante evento de pré-Carnaval em Pinda; cidade organiza atuação de ambulantes

Foto: Bruna Silva

Ação quer parceria com moradores para festividades; Festival de Marchinhas tem 15 vagas

Pindamonhangaba realiza sorteio para 
vendedores ambulantes no Carnaval

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores de Pinda-
monhangaba que têm in-
teresse em conquistar uma 
renda extra no Carnaval 
devem estar atentos ao pe-
ríodo de inscrição e sorteio 
que a Prefeitura da cidade 
promove antes da festa de 
Momo. As inscrições serão 
realizadas a partir da próxi-
ma sexta-feira, no setor de 
protocolo de Pindamonhan-
gaba ou na Subprefeitura de 
Moreira César.

Segundo o edital publi-
cado no último dia 22 pela 
secretaria de Administra-
ção, os interessados que 
atendem aos requisitos 
deverão realizar a inscrição 
para o Festival de Marchi-
nhas na próxima sexta-fei-
ra. O evento conta com 15 
espaços disponíveis para 
sorteio, sendo dois para 
pipoqueiros, seis para food 

trucks e trailers, seis para 
barracas de alimentação e 
bebidas, um para venda de 
adereços e fantasias e um 
para a comercialização de 
brinquedos.

Para o Pré-Carnaval, em 
Moreira César, foram de-
terminados 18 espaços divi-
dindo-se em áreas para food 
trucks, trailers e barracas 
de alimentação e bebidas 
em geral. As inscrições po-
derão ser feitas a partir do 
próximo dia 10, e o sorteio 
será no dia 12.

Outras festas que fazem 
parte da programação da 
folia em Pindamonhangaba, 
como o Carnaval Solidário 
2020 e a Matinoite, também 
contarão com a presença 
de vendedores ambulantes. 
Para a Matinoite, na praça 
do Quartel, as inscrições 
poderão ser efetuadas no 
dia 13, e no dia seguinte 
serão sorteadas as vagas. 
Para o Carnaval Solidário 
2020, no Parque da Cidade, 

as inscrições deverão ser 
feitas no dia 14, e o sorteio 
acontecerá no dia 18. Todos 
sorteios programados serão 

realizados no auditório da 
Prefeitura.  

A quantidade de vagas 
disponíveis para a Mati-

noite e Carnaval Solidário 
2020 não foram informadas 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Capitólio tem 
programação 
gratuitas para 
fevereiro

Da Redação 
Cruzeiro

O mês de fevereiro é mar-
cado pela folia e diversão do 
Carnaval, mas para aqueles 
que preferem não aderir às 
multidões, o Teatro Capi-
tólio de Cruzeiro está com 
uma programação repleta de 
atrações.  Ao todo são oito es-
petáculos divididos em entre 
os dias 1 e 29, com quatro 
apresentações de graça, como 
“Dona Baratinha”. 

A peça conta a história de 
uma baratinha que era rica, 
e depois de falida ganha uma 
herança de sua avó e começa 
a busca pelo pretendente 
ideal para o seu grande ca-
samento.

Neste sábado o espaço 
recebe o humorista Otávio 
Carvalho com a obra “Você 
vai rir pra valer”, a partir das 
20h e com classificação indi-
cativa para 14 anos. O evento 
tem a cobrança de entrada. 
O Teatro Capitólio fica à rua 
Engenheiro Antônio Penido, 
nº 636, no Centro.

Por falta de repasse do Estado e crise na Saúde, Santa 
Casa de Aparecida suspende parte dos atendimentos
Cirurgias e consultas eletivas podem deixar de ser disponibilizadas pelo SUS; UTI e psiquiátria em risco

Rafael Rodrigues
Aparecida 

A crise na saúde da região 
ganhou novos contornos neste 
fim de semana, depois que a 
Santa Casa de Misericórdia de 
Aparecida suspendeu no últi-
mo sábado todas as cirurgias 
e consultas eletivas realizadas 
na entidade pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). De acordo 
com o administrador do hos-
pital, Frei Bartolomeu Schultz, 
o atendimento foi suspenso 
devido a falta de recursos para 
o custeio das operações.

Schultz explicou que a Santa 
Casa não tem mais condições 
de efetuar o pagamento dos 
médicos que realizam as ci-
rurgias e as consultas prepa-
ratórias porque o Governo do 
Estado de São Paulo ainda não 
firmou o convênio de 2020, 
para o custeio dos salários. “A 
gente vem conversando com o 
Estado. Já existe a possibilidade 
de os convênios serem firma-
dos para os próximos quatro 
anos, mas a demora é que 
tem nos deixado preocupado, 
porque o mês de janeiro já está 
terminando e até agora não 

conseguimos nenhum recurso”, 
afirmou.

O pagamento dos salários 
dos médicos para realização 
das consultas e das cirurgias 
eletivas são oriundos de con-
vênio estadual. O governo dis-
ponibiliza R$ 135 mil mensais 
para custear os atendimentos.

Mensalmente, de acordo com 
os dados do hospital, são feitas 
170 cirurgias eletivas e mais de 
800 consultas preparatórias, 
que na falta dessa verba, estão 
suspensas.

Apesar de fechar as portas 
para esse tipo de atendimento, 
outros serviços continuam 
sendo prestados, principal-
mente referentes a urgência e 
emergência. Frei Bartolomeu 
Schultz esclareceu que as inter-
nações clínicas, a UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e a ala 
de psiquiatria, funcionarão, 
mesmo sem a ajuda do Estado.

UTI – Outro repasse atrasa-
do é referente à Unidade de 
Terapia Intensiva. Segundo 
o administrador da entidade, 
o custo médio da UTI adulto, 
com nove leitos, gira em torno 
de R$ 250 mil, e atualmente 
apenas no Ministério da Saúde 
contribui para a manutenção 

do atendimento.
A parte referente ao Estado, 

que gira em torno de R$ 100 
mil, também está atrasada. “A 
UTI a gente vive uma situação 
ainda mais delicada, porque 
para fazer a suspensão, pre-
cisamos de noventa dias para 
formalização. Mas acreditamos 
que com a suspensão das ci-
rurgias e consultas, o Governo 
possa se sensibilizar e liberar o 
quanto antes esses convênios”, 
destacou Schultz.

O PAI (Polo de Atendimento 
Integral), que atende depen-
dentes químicos da região, 
também está funcionando sem 
a ajuda do Estado. Nesse caso 
específico, Frei Bartolomeu 
garantiu que mesmo sem os 
R$125 mil, os atendimentos 
serão mantidos por enquanto.

Em nota, a secretaria de 
Estado da Saúde informou que 
foram repassados em 2019 
R$ 3,1 milhões em convênios 
com a Santa Casa de Aparecida. 
Sobre o exercício de 2020, a as-
sessoria informou na nota que 
o convênio de R$ 3,6 milhões 
já foi publicado, e a pasta está 
orientando a entidade para 
finalização dos demais convê-
nios previstos.Complexo da Santa Casa de Aparecida, que sofre com a escassez de repasse; atendimento em risco

Foto: Marcelo A dos Santos

Cruzeiro oferece aulas de natação gratuitas
Da Redação
Cruzeiro

Com o intuito de estimular a 
prática de esportes durante o 
verão, a secretaria de Esporte, 
Cultura, Lazer e Juventude 
de Cruzeiro está oferecendo 
aulas gratuitas de natação. As 
atividades são realizadas des-
de a segunda metade do mês.

As aulas acontecem na pis-
cina da ESC/Esefic (Escola 
Superior e Escola de Educação 
Física de Cruzeiro) de segun-
da-feira à quinta-feira, em di-
ferentes horários que variam 
conforme a faixa etária.

Para crianças de 9 a 12 
anos, as atividades são ofereci-
das a partir das 7h50, de terça 
à quinta-feira, e às 14h20 de 
segunda à quinta-feira. Para 
os jovens de 13 a 15 anos, as 
aulas acontecem de segunda 
à quinta-feira às 13h30.

As aulas são ministradas 
pelos professores Maria Lúcia 
do Prado, Geraldo Rodrigues 
e João Batista da Silva. No 

projeto são atendidos cerca de 
quinhentos alunos a partir dos 
6 anos de idade.

De acordo com o secretário 
de Esportes, José Rogério 
Martins, todos os professores 
responsáveis pelas aulas são 
concursados e contratados 
através de projetos aprovados 
pelo Fadenp (Fundo de Apoio 
ao Desporto Não Profissional).

Para realizar a matrícula os 
interessados devem procu-
rar a secretaria de Esportes 
e apresentar as cópias dos 
documentos de identificação 
com fotos e atestado médico. 
As vagas para crianças de 7 a 
8 anos e para mulheres adultas 
já foram encerradas. As inscri-
ções continuarão abertas até o 
preenchimento total das vagas.


