
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUINTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2020 N.º 3.507R$ 1,50ANO 26

Câmara devolve R$ 200 mil à Prefeitura 
para novos leitos na saúde de Cruzeiro
Economia do primeiro trimestre deve ser utilizada para ampliação da UTI

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro de-
volveu aos cofres da Prefei-
tura R$ 200 mil referentes à 
economia feita no primeiro 
trimestre de 2020. O che-
que foi entregue nas mãos 
do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (DEM), na tarde da 
última terça-feira. O valor 
será utilizado para ajudar a 
criação de cinco leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) na Santa Casa.

De acordo com o presiden-
te do Legislativo, Mário No-
tharangeli (SD), os recursos 
serão utilizados na aquisição 
de respiradores e monitores 
para aumentar a capacidade 
de atendimento. 

A medida tenta atender a 
demanda do município para 
os casos que possam sur-
gir de Covid-19. De acordo 
com a assessoria da Casa, 
a pandemia tem motivado 
as autoridades municipais, 
estaduais e nacionais a pre-
parem um plano de ação, 
como a ampliação de leitos 
nas unidades hospitalares.

Em nota, a Câmara afirmou 
que o momento é “de extre-
mo cuidado e todos precisam 
se unir para derrotar esse 
surto que assola quase que 
a totalidade dos países”. “É 
muito importante a criação 
desses leitos, porque sa-
bemos que os monitores e 
respiradores são essenciais 

para manter os pacientes que 
por ventura apresentem um 
quadro mais grave do corona-
vírus”, reforçou Notharangeli.

Pelas redes sociais, o pre-
feito agradeceu a iniciativa 
dos vereadores. “Eu agradeço 
os dez vereadores, que foram 
responsáveis por economi-
zarem a quantia de R$ 200 
mil, para podermos equipar 
mais leitos de UTI”, enfatizou 
Fonseca. 

O secretário municipal de 
saúde de Cruzeiro, Nicolas 
Maruco, confirmou que os 

valore serão utilizados na 
compra de equipamentos 
para novos leitos de UTI na 
Santa Casa, voltados para o 
tratamento de pacientes com 
sintomas graves da doença. 
“A Prefeitura vai amplificar os 
leitos de UTI, e esses valores 
serão usados na compra de 
cinco respiradores e moni-
tores multiparâmetros, que 
vão compor nossos leitos”, 
explicou.

Segundo o secretário, os 
novos leitos devem ficar 
prontos no início deste mês. 

“Como são leitos de UTI, é 
necessário adequação de 
estrutura física, que já estão 
sendo realizadas, e até o 
dia 10 de abril esperamos 
finalizar as obras e com os 
equipamentos para atender 
a população”.  

Maruco explicou ainda 
que a Prefeitura organizará 
um centro de triagem para 
o atendimento dos pacientes 
com suspeita de Covid-19 e 
pretende criar um hospital 
campanha com mais sessenta 
leitos.

O presidente da Câmara, Mário Notharangeli, que anunciou devolução de R$ 200 mil para a Prefeitura
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Ruas ganham higienização 
contra Covid-19 na RMVale
Pinda, Aparecida, Guará e Caraguá reforçam limpeza em áreas de grande fluxo de pessoas

Como um reforço nas me-
didas de contenção ao novo 
coronavírus, cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba) investem em 
equipes de limpeza para higie-
nizar vias públicas em que há 
movimentação elevada. A ação 
foi implantada por Pindamo-
nhangaba, Aparecida, Guara-
tinguetá e Caraguatatuba. Em 
Pinda, o trabalho começou em 
locais que há fluxo de pessoas 
e próximos às unidades de 
saúde. O trabalhado é realizado 
pela Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) e integra uma 
das medidas preventivas de 
transmissão da doença. O 
cronograma estabelecido será 

entorno do Pronto Socorro, 
CEM (Centro de Especialidades 
Médicas, unidade Saúde da 
Mulher e também na região 
central (próximo ao Mercado 
Municipal, Feira Livre e debai-
xo do viaduto). O bairro Ara-
retama e o distrito de Moreira 
César (próximo ao Cisas e UPA), 
também receberão limpeza. A 
mistura química utilizada para 
a higienização leva hipoclorito 
de sódio (material químico 
semelhante à água sanitária) 
e água. O produto está sendo 
aplicado após às 17h para não 
atrapalhar os comerciantes 
ainda autorizados a manter 
as atividades essenciais à po-
pulação.
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Ubatuba luta 
contra fake 
news durante 
crise da Covid

O Comitê de Gerenciamen-
to da Crise do Covid-19 de 
Ubatuba tem enfrentado um 
vilão paralelo à doença: a 
fake news. O órgão publicou 
informações sobre boatos 
que circulavam pelas re-
des sócias, prejudicando as 
ações que tentam inibir o 
avanço do novo coronavírus.

Segundo a Prefeitura, 
circulou na cidade a infor-
mação de que a Santa Casa 
estaria arrecadando doação 
de colchões e lençóis. O 
Município frisou que apenas 
uma campanha está sendo 
realizada. A secretaria de 
Assistência Social e o Fundo 
Social de Solidariedade pedi-
ram a doação de alimentos 
não perecíveis para ser 
entregues as famílias mais 
carentes, atendidas pelos 
Centros de Referência em 
Assistência Social (Cras), 
Creas e organizações sociais 
da cidade.

Foram montados 23 pon-
tos de coletas espalhados 
pelo município como mer-
cados, farmácias e o Ginásio 
Tubão (das 9h às 18h). A 
administração destacou 
informações sobre outros 
serviços, também alvos de 
boatos. Em Ubatuba, 4.582 
famílias são atendidas pelo 
programa Bolsa Família, 
correspondendo a apro-
ximadamente 13,95% da 
população, que receberam 
um benefício médio de R$ 
181,10 por família.

Hospital Regional 
amplia serviço 
no Litoral e alivia 
saúde na RMVale

Com foco exclusivo no 
tratamento de pacientes 
com coronavírus, foi aberto 
na última segunda-feira, em 
Caraguatatuba, o Hospital 
Regional do Litoral Norte. 
A unidade deve atuar como 
uma retaguarda para os hos-
pitais de Caraguatatuba, São 
Sebastião, Ubatuba e Ilhabe-
la. Neste primeiro momento, 
a abertura prioriza o comba-
te ao novo coronavírus nas 
quatro cidades.

Inicialmente, o hospital 
abre com vinte leitos, sendo 
dez leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
e dez leitos de emergência. 
Até o dia 15 de abril, são 
previstos mais dez leitos 
de UTI.

No total, são previstos 
mais de duzentos leitos em 
funcionamento na unidade, 
quarenta destinados para 
UTI. A capacidade deve ser 
de atender 12 mil pacientes 
por mês. A construção do 
Hospital Regional teve início 
ainda durante o ano de 2016 
e o término era previsto pelo 
governo para julho de 2018. 
A obra foi desenvolvida em 
uma área de 25 mil metros 
quadrados e teve custo de 
aproximadamente R$ 188 
milhões.

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Regional atende desde segunda
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Temendo avanço 
da Covis-19, São 
Sebastião proíbe 
acesso às praias

Após registar uma morte 
por Covid-19 (novo corona-
vírus) e outras três suspeitas 
no início desta semana, a 
Prefeitura de São Sebastião 
determinou na última terça-
-feira a proibição do acesso 
de moradores e turistas às 
praias e cachoeiras. Para 
desestimular ainda mais a 
entrada de visitantes na ci-
dade litorânea, o Executivo 
suspendeu também serviços 
de transporte e hospedagem. 
As novas medidas tentam 
conter o avanço da pandemia 
no município, que tem dois 
moradores infectados e outros 
17 aguardando resultados dos 
exames do Instituto Adolfo 
Lutz, referência estadual em 
análises de doenças infeccio-
sas. Além do aumento de casos 
em tratamento, nesta semana 
cresceu a preocupação das 
famílias da cidade.
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Vereador solicita isenção na conta 
de água para moradores de Guará

Cidades seguem com primeira 
fase de vacinação contra gripe
Estruturas e cronogramas tentam atender público em meio à crise

Jéssica Dias
RMVale

O cronograma da Campanha 
de Vacinação contra a gripe 
segue com a primeira etapa 
exclusiva para idosos e pro-
fissionais de saúde em toda a 
região. Após a reposição das 
doses na semana passada, as 
cidades buscam imunizar o 
máximo de moradores.

Em Cruzeiro, a Prefeitura 
montou quatro postos de vaci-
nação: um no pátio da escola do 
Batedor, escola municipal Pro-
fessor Joaquim Rebouças, esco-
la municipal Arnolfo Azevedo e 
Drive Thru em frente à Praça 
9 de Julho, além da creche 
Municipal Toca do Leãozinho. 
Desde o início da campanha, 
a cidade já imunizou 7.450 
moradores, com 850 somente 
na última segunda-feira. A 
Prefeitura tem divulgado em 
suas redes sociais os horários 
de vacinação em cada local.

Já em Lorena, após a secre-
taria de Estado de Saúde esta-
belecer a inclusão das forças 
de salvamento e segurança 
ao público-alvo, o grupo, que 
antes pertencia ao público da 
segunda fase, passa a dividir a 
prioridade com profissionais 
de saúde e idosos. Os profis-
sionais podem procurar uma 
UBS (Unidade Básica de Saúde) 
para receber a imunização. As 
vacinações estão sendo feitas 
nas UBS’s da Vila Nunes, Cecap, 
Industrial e Bairro da Cruz.

A vacinação de rotina dessas 
unidades está sendo centrali-
zado no Ambulatório de Espe-
cialidades 2, na Rua Tupi, nº 
350, Vila Hepacaré. Nas demais 
unidades de saúde, a vacina-
ção de rotina será realizada 
normalmente. As unidades 
funcionarão no horário de 
7h30 as 16h30, de segunda a 
sexta-feira.

Além de idosos, profissionais 
de saúde e acamados, a cam-
panha vai imunizar policiais 
militares, bombeiros e guardas 

municipais em Pindamonhan-
gaba. A cidade recebeu mais 
4,5 mil doses de vacina contra 
gripe. Os locais de vacinação 
são: Ciaf (Centro Integrado 
de Assistência à Família) no 
Centro, Cisas (Moreira César), 
Escola Municipal Elias Bargis 
Mathias (Araretama), Escola 
Municipal João Kolenda (Bem 
Viver), Escola Municipal Sera-
fim Ferreira (Terra dos Ipês), 
Escola Municipal Arthur de 
Andrade (Cidade Nova), Escola 
Municipal João Cesário (Feital), 
e cinco unidades de saúde 
da área rural (Cruz Grande, 
Bonsucesso, Jardim Regina, 
Campinas e Goiabal).

Em todos esses 12 locais, a 
imunização será realizada das 
8h às 16h. Além deles, haverá 
drive-thru no Parque da Cidade 
que fará vacinação somente às 
segundas-feiras, a partir das 9h.

Com a chegada de mais duas 
mil doses de vacina contra a 
Gripe Influenza nesta semana, 
as 28 equipes de Estratégia de 
Saúde da Família de Ubatuba 
recomeçaram o trabalho de 

imunização “casa a casa” da po-
pulação de idosos com 60 anos 
ou mais. São cerca de sete mil 
pessoas para serem vacinadas 
até o final da campanha, em 22 
de maio.

As equipes de saúde contam 
com o apoio de uma equipe 
volante, composta por uma 
enfermeira, dois técnicos e dois 
anotadores que se juntam à 
equipe local. O trabalho é feito 
por sequências de ruas, cha-
madas microáreas, para não 
perder ninguém no caminho, 
começando pelas áreas mais 
afastadas do entorno ao posto 
de saúde.

Segundo a Prefeitura, já 
foram realizadas a vacinação 
de 90% da população de idosos 
dos bairros Perequê-Mirim e 
Estufa 2. Profissionais da Saúde 
das 11 UBS’s (Unidades Básicas 
de Saúde) de Caraguatatuba 
vão vacinar os idosos, em 
domicílio, sempre de segunda 
a sexta-feira. As doses serão 
aplicadas até o próximo dia 15. 
As equipes percorrerão as ruas 
dos bairros, entre 8h e 17h. 

Não é necessário agendamento.
Mesmo os idosos que nunca 

utilizaram os serviços da UBS 
do bairro também serão atendi-
dos, mas para isso é necessário 
ligar na Unidade de Saúde mais 
próxima para cadastro.

Em Cachoeira Paulista, a 
Campanha de Vacinação está 
sendo realizada em dois pon-
tos fixos na região central do 
município, além da zona rural 
e através de rodízio entre as 
escolas municipais dos bairros.

Já em Silveiras, a primeira 
etapa está sendo realizada em 
domicílio. Na ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) no Centro, 
a vacinação, iniciada nesta 
terça-feira, segue nos dias 2, 3, 
6, 7, 8, 13, 14 e 15. No bairro 
dos Macacos, o atendimento 
será nos dias vai até essa quin-
ta-feira.

Os moradores de Potim 
receberam 1,5 mil doses de 
vacinas para essa primeira fase. 
A estimativa do Município é de 
que até a próxima sexta-feira o 
Estado envie mais doses para 
a vacinação.

Atendimento da equipe de epidemiologia em Aparecida, durante campanah de vacinação contra gripe

Temendo avanço da 
Covis-19, São Sebastião 
proíbe acesso às praias

Após registar uma morte 
por Covid-19 (novo corona-
vírus) e outras três suspeitas 
no início desta semana, a 
Prefeitura de São Sebastião 
determinou na última terça-
-feira a proibição do acesso 
de moradores e turistas às 
praias e cachoeiras. Para 
desestimular ainda mais 
a entrada de visitantes na 
cidade litorânea, o Executivo 
suspendeu também serviços 
de transporte e hospedagem.

Anunciadas pelo prefeito 
Felipe Augusto (PSDB), as 
novas medidas tentam conter 
o avanço da pandemia no 
município, que tem dois mo-
radores infectados e outros 
17 aguardando resultados 
dos exames do Instituto Adol-
fo Lutz, referência estadual 
em análises de doenças in-
fecciosas.

Além do aumento de casos 
em tratamento, nesta semana 
cresceu a preocupação das 
famílias de São Sebastião 
após a confirmação de que 
o ex-secretário de Habitação, 
Roberto Alves dos Santos, que 
tinha 60 anos, foi a primeira 
vítima fatal do Covid-19 na 
cidade. Membro do primeiro 
escalão da antiga gestão mu-
nicipal, comanda pelo ex-pre-
feito Ernane Primazzi (PSC), 
Alves morreu em decorrência 
da doença no último dia 23 
no Hospital das Clínicas de 
São Sebastião.

Segundo a Prefeitura, a 
principal ação do novo pacote 
de medidas preventivas con-
tra aglomerações é a restri-
ção da entrada de banhistas 
em praias e cachoeiras da 
cidade. A determinação será 
fiscalizada pela Guarda Civil 
Municipal, que poderá multar 
os turistas e moradores que 
descumpram o decreto. A 
decisão do poder público 
conta com o apoio da Asss 

Lucas Barbosa
São Sebastião

(Associação de Surfe de São 
Sebastião) que colaborará 
através de denúncias e ações de 
conscientização para evitar que 
surfistas de outras localidades 
venham à cidade praiana para 
praticarem o esporte. 

Para conter ainda mais o 
fluxo de entrada de turistas, 
o decreto de Felipe Augusto 
ordenou as suspensões dos 
alvarás das empresas de venda 
de passagens de ônibus inter-
municipais. Na rodoviária, foi 
proibida também as atuações 
de taxistas, vans de turismo e 
comerciantes. 

Após reunião e consenso 
com representantes do ramo 
hoteleiro, o Executivo proibiu 
ainda a efetuação de novas 
reservas de hospedagem em 
pousadas, hotéis e hostels pela 
internet, através de sites como 
o Booking e o Airbnb.

Preocupação – Em boletim 
divulgado nesta quarta-feira, 
no site oficial da Prefeitura, 
a secretaria de Saúde de São 
Sebastião revelou que investiga 
se outras três mortes, registra-
das na cidade entre o último 
domingo e a última terça-feira, 
foram causadas pelo vírus.

O primeiro óbito suspeito 
ocorreu no Hospital das Clíni-
cas de São Sebastião, onde um 
homem de 52 anos não resistiu 
a piora em seu quadro de in-
suficiência respiratória aguda 
grave, um dos principais sinto-
mas do Covid-19. O Município 
não revelou se ele era portador 
de doença crônica.

Já os outros dois casos foram 
revelados pelo prefeito Felipe 
Augusto nas redes sociais. Tam-
béms vítima de insuficiência 
respiratória aguda grave, os 
pacientes, que não tiveram 
suas idades divulgadas, esta-
vam internados no Hospital 
das Clínicas de São Sebastião.

Amostras de sangue dos mo-
radores foram encaminhadas 
ao Instituto Adolf Lutz, que 
deverá revelar os resultados 
até o início da próxima semana.

Com morte por coronavírus e outras 
três suspeitas cidade paralisa serviços

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O vereador de Guaratin-
guetá, Pedro Sanini (PTB), 
apresentou um requerimen-
to em sessão de Câmara, em 
que solicitou a isenção de co-
brança da tarifa de água por 
parte da Saeg (Companhia 
de Águas, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) aos con-
tribuintes. A proposta foi en-
viada à Companhia, devido 
a pandemia de coronavírus 
e a dificuldade que muitas 
pessoas devem passar a im-
posição do decreto estadual 
para fechamento de estabe-
lecimentos e comércios.

Sanini levou a discussão á 
tribuna da Casa de Leis na 
última semana. A medida 
é parecida com a que foi 
colocada em prática pela 
Aneel (Agência Nacional de 

Energia Elétrica), que deter-
minou a suspensão do corte 
de fornecimento de energia 
elétrica aos consumidores 
por 90 dias. O prazo, para a 
suspensão, pode ser prorro-
gado caso haja necessidade.

No documento apresenta-
do, o vereador cita que há a 
possibilidade de suspensão 
de cobrança da tarifa de 
água por um prazo deter-
minado. “Apresentei um 
requerimento solicitando 
junto ao Poder Executivo e 
ao Saeg, devido a situação 
que estamos vivendo da 
quarentena de pandemia do 
coronavírus. Perguntamos se 
tem a possibilidade do não 
corte para os contribuintes 
de Guaratinguetá ou para 
as pessoas de baixa renda 
do município”, explicou o 
parlamentar.

O vereador foi questiona-
do se foi levado em conside-

ração o impacto financeiro 
que a isenção pode acarretar 
nos cofres da Companhia. 
“Vamos ver a viabilidade 
depois da resposta do Poder 
Executivo. A gente sabe que 
a Saeg não pode isentar a ci-
dade inteira, mas de repente 
uma parcela do pessoal que 
tem uma tarifa reduzida, 
pode ter a suspensão do 
pagamento durante esse 
período que estamos atra-
vessando”, concluiu.

A Saeg recebeu o requeri-
mento e deve encaminhar a 
resposta na próxima sema-
na. A Companhia informou 
que os usuários que estão 
cadastrados na tarifa social, 
destinada a famílias de bai-
xa renda do município, já 
estão isentos de cobrança. 
Inicialmente a suspensão 
da cobrança da tarifa social 
vale pelos meses de março 
e abril.

Saeg já determinou isenção para contribuintes da tarifa social

Foto: Marcelo A . dos Santos
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Em meio a pandemia da Covid 
19 Águas Piquete segue com 
abastecimento normal na cidade
Empresa completa 10 anos de atuação no município 
e destaca a importância do uso consciente d a água

Da Redação
Piquete

 Frente a todos os de-
safios que são impostos 
ao nosso país e a nossa 
sociedade nesse momento, 
a Águas Piquete reafirma 
o seu compromisso com 
o município na constante 
busca pelo bem-estar de 
seus moradores com a 
entrega de água tratada 
e de qualidade até às resi-
dências.

De acordo com o diretor 
da Águas Piquete, ao lon-
go dos últimos 10 anos, a 
empresa melhorou muito 
todo o sistema de produção 
e distribuição de água, para 
garantir o fornecimento de 

água em toda cidade.
“Reduzimos perdas nas 

redes, evoluímos na relação 
comercial com a população,  
aumentamos o número de 
ligações e realizamos diver-
sas obras de melhorias nas 
instalações de abastecimen-
to”, explicou o diretor.

A empresa realiza um 
importante projeto de edu-
cação ambiental junto as 
escolas do município, seja 
por meio visitas técnicas a 
ETA (Estação de Tratamento 
de Água) ou com aulas e 
palestras reforçando a im-
portância da água na vida 
do ser humano.

 “Todos os nossos esforços 
demonstram o comprometi-
mento da Águas Piquete em 

contribuir de forma efetiva 
para o desenvolvimento 
sustentável do município e 
para promover a qualidade 
de vida da população” res-
saltou Caldeira.

E com intuito de promo-
ver o bem-estar ao cliente, 
a empresa implementou 
melhorias no setor de clien-
tes, com adaptações na loja 
física e comodidades nas 
linhas de atendimentos e 
serviços, por meio dos ca-
nais online. Hoje o cliente 
pode pagar sua conta, obter 
informações e tirar

dúvidas por meio de pla-
taformas digitais como: o 
Digi Iguá, Whatsapp e We-
bchat. As crianças também 
ganharam um cantinho es-
pecial, com a inauguração 
do espaço Kids anexo a loja. 

Nesse momento de aten-
ção e prevenção contra a 

Covid 19, popularmente 
conhecida como Corona 
Vírus, muitas empresas 
estão com atendimentos e 
procedimentos parados por 
conta da quarentena, mas 
nossas equipes operacio-
nais continuam nas ruas de 
Piquete trabalhando para 
garantir o abastecimento.

“Estamos tomando uma 
série de medidas internas 
preventivas para resguar-
dar a segurança dos nossos 
colaboradores. Mas, enten-
demos que o nosso papel 
como agentes do sanea-
mento é essencial durante 
essa pandemia da Covid 
19. Trabalhamos para levar 
água potável a população, 
já que a higiene pessoal e 
coletiva é imprescindível 
para combater esse mal que

assola o mundo todo”, 
finalizou Eduardo.          

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 07/2020 PROC. Nº 144/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
em execução de serviços para instalação de abrigo para ponto de ônibus em diversas 
locais da cidade de Lorena, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, 
conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, a realizar-
se às 09h30min do dia 27 de abril de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Pregão Presencial 

Nº 21/2020 PROC. Nº 112/2020.
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 aquisição de materiais para o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo período de 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 15 de Abril de 2020, no prédio da prefeitura municipal 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 ramal 
3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 56/2020 do PROC nº 138/2020-SUP – 2555/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço para confecção de 100mil unidades de flyers para 
orientação do coronavírus, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: W J MARTIMIANO IMPRESSÃO DIGITAL CNPJ Nº: 00.028.012/0001-24
VALOR TOTAL: R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2020.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PP Nº 13/2020– PROC. Nº 738/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de materiais hospitalares
para as Unidades de saúde do município de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr.
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto
as empresas:
EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40
Vencedora dos Itens: 01,03,43,47,69,73,75,77,79,81,95,99,111,113,137,141,171, 177, 
181,193,201,263,265,267
Valor Total: R$ 61.956,30(sessenta e um mil novecentos cinquenta e seis reais e trinta 
centavos)
EMPRESA: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 32.421.421/0001-82
Vencedora dos Itens: 02,08,11,12,15,16,17,18,23,24,28,29,30,74,76,78,80,82,90, 92, 94,
115,116,121,122,123,124,125,126,128,169,170,173,174,175,176,182,209,210,235, 236, 
237,238,264,266,268,269,270,272,273,274,275, 276, 277, 278
Valor Total: R$ 151.152,63(cento cinquenta e um mil cento cinquenta e dois reais sessenta
e três centavos)
EMPRESA: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME - CNPJ Nº: 16.838.363/0001-30
Vencedora dos Itens: 04,06,32,63,64,86,101,102,105,106,134,178,190,194,198,200,202,
229,230,241,242,243,244,245,246,260,335,336,338,339,340
Valor Total: R$ 129.852,50(cento vinte e nove mil oitocentos cinquenta e dois reais e 
cinquenta centavos)
EMPRESA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - CNPJ Nº: 55.309.074/0001-04
Vencedora dos Itens: 05,07,09,19,21,59,71,85,89,91,93,127,129,131,135, 139, 155, 183,
185,187,207,233,271,283,293,311,313,315,317,319,321,325,327,329,331,333
Valor Total: R$ 148.887,45(cento quarenta e oito mil oitocentos oitenta e sete reais quarenta
e cinco centavos)
EMPRESA: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ Nº: 29.196.670/0001-07
Vencedora dos Itens: 10,14,20,22,68,98,312,314,316,318,322
Valor Total: R$ 9.717,50(nove mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: PONTUAL COMERCIAL EIRELLI - CNPJ Nº: 01.854.654/0001-45
Vencedora dos Itens: 13,41,45,337
Valor Total: R$ 16.260,00(dezesseis mil duzentos e sessenta reais)
EMPRESA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  - CNPJ Nº: 04.063.331/0001-21
Vencedora dos Itens:
25,33,35,37,39,67,107,133,179,189,197,199,205,239,247,248,249,251,255, 257, 259, 261,
297,299,301,303,305,307,309,323
Valor Total: R$ 65.000,70(sessenta e cinco mil e setenta centavos)
EMPRESA: PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP
CNPJ Nº: 16.622.225/0001-10
Vencedora dos Itens: 26,119,120,136,138,140,203,204,234
Valor Total: R$ 50.061,40(cinquenta mil sessenta e um reais e quarenta centavos)
EMPRESA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 03.434.334/0001-61
Vencedora dos Itens: 27,55,281
Valor Total: R$ 18.333,00(dezoito mil trezentos trinta e três reais)
EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 05.847.630/0001-10
Vencedora dos Itens: 31,57,6165,87,97,103,145,147,149,151,153,157,159,161, 163, 165,
195, 341
Valor Total: R$ 26.993,25(vinte e seis mil novecentos noventa e três reais vinte e cinco
centavos)
EMPRESA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ Nº: 53.611.125/0001-14
Vencedora dos Itens: 34,36,38,40,46,48,66,70,104,108,112,114,117,118,143,144, 172, 208,
231,232,240,250,298,300,302,304,306,308,310
Valor Total: R$ 27.777,89(vinte e sete mil setecentos setenta e sete reais oitenta e nove 
centavos)
EMPRESA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - CNPJ Nº: 15.725,489/0001-36
Vencedora dos Itens:
42,44,53,54,58,72,83,84,109,110,130,132,142,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,
166,167,168,180,186,188,191,192,206,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,
226,256,262,285,286,287,288,289,290,291,292,294,295,296,320,324,326,328,330,332,
334,342
Valor Total: R$ 467.629,64(quatrocentos sessenta e sete mil seiscentos vinte e nove reais
sessenta e quatro centavos)
EMPRESA: RCV DO BRASIL EIRELI ME CNPJ Nº: 24.067.457/0001-81
Vencedora dos Itens: 56,60,62,88,96,100,184,196,258,282,284
Valor Total: R$ 11.924,50(onze mil novecentos vinte e quatro reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - CNPJ Nº: 25.067.657/0001-05
Vencedora dos Itens: 252, 253, 254, 279, 280
Valor Total: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE ITEM

Pregão Presencial nº 13/2020 – Processo nº 738/2019
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens nºs 49, 50, 51, 52, 
211, 212, 213, 214, 227 e 228 do Pregão Presencial nº 13/2020 que tem por objeto a 
Aquisição de materiais hospitalares para as Unidades de saúde do município de Lorena,, 
com base nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

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 140/2020; 1628/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste de serviço para 
impressão de 100 (cem) cartilhas de educação ambiental, para atender as necessidades 
da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: ARTES GRÁFICAS SANTA RITA LTDA ME CNPJ Nº: 53.188.165/0001-03

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 139/2020; 1953/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de um 
micro-ondas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ Nº: 47.960.950/0902-87

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 142/2020; 2146/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso VIII, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de serviço de renovação de assinatura de Boletim Referencial de Custos – CPOS, utilizado 
como referência para elaboração de planilhas orçamentárias, para execução de obras e 
serviços de engenharia.
CONTRATADA: COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS
CNPJ Nº: 67.102.020/0001-44

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 138/2020; 2555/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de serviço para confecção de 100 mil unidades de flyers para orientação do coronavírus, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: W J MARTIMIANO IMPRESSÃO DIGITAL
CNPJ Nº: 00.028.012/0001-24

Águas Piquete
10 anos

FALE COM A GENTE

Levar água de qualidade para 

você é nosso maior compromisso. 

Neste momento de luta contra 

a COVID-19, nossas equipes 

continuam nas ruas para garantir 

o abastecimento da sua casa. 

Águas Piquete,  há 10 anos 

p r o p o r c i o n a n d o  s a ú d e  e 

bem-estar para você!

iguasa.com.br/piquete

0800 20 20 120

17-99641-3259
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Silveiras tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 30/03/2020 das 10h01 às 11h14. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Ruas ganham higienização 
contra Covid-19 na RMVale
Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá e Caraguá contam 
com equipes de limpeza em áreas de grande fluxo de pessoas

Trabalho de higienização em Pindamonhangaba; cidades da RMVale se preparam contra o coronavírus

Bruna Silva
RMVale

Como um reforço nas me-
didas de contenção ao novo 
coronavírus, cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba) investem 
em equipes de limpeza para 
higienizar vias públicas em 
que há movimentação ele-
vada. A ação foi implanta-
da por Pindamonhangaba, 
Aparecida, Guaratinguetá e 
Caraguatatuba.

Em Pinda, o trabalho co-
meçou, na segunda-feira, em 

locais que há fluxo de pessoas 
e próximos às unidades de 
saúde. O trabalhado é reali-
zado pela Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo) e integra 
uma das medidas preventivas 
de transmissão da doença.

O cronograma estabelecido 
será entorno do Pronto So-
corro, CEM (Centro de Espe-
cialidades Médicas, unidade 
Saúde da Mulher e também 
na região central (próximo 
ao Mercado Municipal, Feira 
Livre e debaixo do viaduto). O 
bairro Araretama e o distrito 
de Moreira César (próximo 

ao Cisas e UPA), também 
receberão equipes para lim-
pezas. A mistura química 
utilizada para a higienização 
no município leva hipoclorito 
de sódio (material químico 
semelhante à água sanitária) 
e água. O produto está sendo 
aplicado após às 17h para não 
atrapalhar os comerciantes 
ainda autorizados a manter 
as atividades essenciais à 
população.

O prefeito de Pinda, Isael 
Domingues (PL), destacou 
que “outros locais serão con-
templados, a partir de novas 
avaliações técnicas mais de-

talhadas. Vamos começar 
por esses pontos e queremos 
agradecer a Sabesp por esse 
importante apoio que vai so-
mar a diversas outras ações 
preventivas que o município 
está executando”.

O AME (Ambulatório Médi-
co de Especialidades) de Gua-
ratinguetá foi o primeiro local 
a receber a ação na cidade. O 
cronograma de higienização 
da Prefeitura prevê ainda 
atender locais como feiras, 
IML (Instituto Médico Legal), 
Mercadão Municipal e unida-
des de saúde.

Em Aparecida, a limpeza é 
feita com amônia quaternária, 
que segundo a administração 
“são agentes com ação bioci-
da, bastante utilizados por 
diversos ramos da indústria 
(farmacêutica, alimentícia, 
etc). O produto age contra 
micro-organismos e é o mais 
indicado pelos biólogos por 
não ser corrosivo”.

A atividade tem a cola-
boração do Saee (Serviço 
Autônomo de Água, Esgoto e 
Resíduos Sólidos) durante a 
noite devido às questões de 
segurança, pois neste perí-
odo há menor circulação de 
pessoas e veículos.

No Litoral Norte, especifica-
mente em Caraguatatuba, os 
locais que recebem a limpeza 
são as Unidades de Pronto 
Atendimento, Calçadão do 
Centro, Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gências) e condomínios po-
pulares. O serviço também é 
realizado em conjunto com a 
Sabesp que fornece os cami-
nhões-pipas e a solução quí-
mica de hipoclorito de sódio.

Ubatuba trabalha contra 
fake news durante crise 
do novo coronavírus

O Comitê de Gerenciamento 
da Crise do Covid-19 de Uba-
tuba tem enfrentado um vilão 
paralelo à doença: a fake news. 
O órgão publicou informações 
sobre boatos que circulavam 
pelas redes sócias, prejudican-
do as ações que tentam inibir 
o avanço do novo coronavírus.

Segundo a Prefeitura, circu-
lou na cidade a informação de 
que a Santa Casa estaria arre-
cadando doação de colchões 
e lençóis. O Município frisou 
que apenas uma campanha 
está sendo realizada.

A secretaria de Assistência 
Social e o Fundo Social de So-
lidariedade pediram a doação 
de alimentos não perecíveis 
para ser entregues as famí-
lias mais carentes, atendidas 
pelos Centros de Referência 
em Assistência Social (Cras), 
Creas e organizações sociais 
da cidade.

Foram montados 23 pontos 
de coletas espalhados pelo 
município como mercados, 
farmácias e o Ginásio Tubão 
(das 9h às 18h). A adminis-
tração destacou informações 
sobre outros serviços, também 
alvos de boatos.

Em Ubatuba, 4.582 famílias 
são atendidas pelo programa 
Bolsa Família, correspon-
dendo a aproximadamente 
13,95% da população, que 
receberam um benefício mé-
dio de R$ 181,10 por família. 
“É muito importante que as 

Marcelo Augusto dos Santos
Ubatuba

ações da sociedade civil 
sejam articuladas com as 
iniciativas oficiais para que 
seja garantido que os ali-
mentos cheguem a quem 
mais precise e a um maior 
número de famílias”, expli-
cou a presidenta do Comitê, 
Pollyana Gama.

Sobre os boatos a secre-
tária de Saúde, Dilei Brito 
do Nascimento, destacou a 
importância da população se 
informar por meios oficiais. 
“Quando chegar o momento 
de montagem dessas estru-
turas, a secretaria de Saúde 
informará amplamente pelos 
canais oficiais e também 
pelos meios de comunicação 
locais e regionais”.

A cidade litorânea não 
possui nenhum leito de UTI 
mas, dispõem de oito leitos 
com respiradouros e está se 
organizando para chegar a 
15, nas próximas semanas.

Caso um paciente chegue 
a ter a necessidade utilizar 
respiradouro é feita a so-
licitação de vaga em UTI, 
que é regulada pelo sistema 
Cross (Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de 
Saúde) para transferência.

O governo do Estado in-
formou que o Hospital Re-
gional, em Caraguatatuba, 
abrirá com dez leitos de UTI 
para todo o Litoral Norte. 
Construída através de um 
investimento estadual de 
R$ 188 milhões, a unidade 
contará com até trinta lei-
tos exclusivos às vítimas da 
pandemia.

Foto: Bruna Silva


