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Morte de paciente de Roseira é a primeira 
com suspeita de coronavírus em Aparecida
Mulher de 71 anos estava internada na Santa Casa; caso amplia números em elevação na RMVale

Leandro Oliveira
Aparecida

Uma paciente que estava 
internada com suspeita de 
novo coronavírus em Apare-
cida morreu no último fim 
de semana e aumentou a 
preocupação com a Covid-19 
na cidade. A informação foi 
confirmada pela secretaria de 
Sáude do município na última 
segunda-feira (06) após reu-
nião no começo da noite entre 
a prefeita Dina Moraes (PDT) 
e a secretária Ana Caroline 
Sbrana.

A paciente tinha 71 anos 
de idade e era moradora de 
Roseira. A idosa estava inter-
nada na Santa Casa de Apare-
cida e seu quadro clínico era 
delicado. Informações sobre 
as condições clínicas desde a 
sua entrada no hospital, como 
possíveis sintomas, não foram 
confirmados pelo setor. Foi 
feito um exame na paciente 
e encaminhado para análise, 
mas o resultado ainda não 
chegou ao município.

“Era uma senhora que esta-
va internada na UTI da Santa 
Casa. Ela veio a óbito no final 
de semana. Ela não era mora-
dora de Aparecida mas estava 
sob os nossos cuidados. Nós 
temos até o momento dois 
pacientes internados e 32 
pacientes acompanhados, que 

apresentaram síndrome gripal 
e estão sendo monitorados”, 
afirmou a secretária de Saúde, 
Carol Sbrana.

A morte é a oitava da região 
que é conhecida como Vale 
Religioso. Antes do óbito sus-
peito em Aparecida, Cachoeira 

Paulista já havia registrado 
uma morte suspeita e Guara-
tinguetá registrou seis até o 
último levantamento. Um dos 
óbitos foi descartado, de acor-
do com a última divulgação da 
secretaria de Saúde guaratin-
guetaense. Além desses casos, 

Pindamonhangaba tem três 
mortes suspeitas por Covid-19.

Atualizações – Guaratin-
guetá tem um caso confirma-
do. O paciente está estável e 
internado. A cidade tem 59 
pessoas com suspeita de novo 
coronavírus ao todo, sendo 

Pinda registra 
primeiro caso
de coronavírus

Pindamonhangaba confir-
mou, na noite de segunda-
-feira (6), seu primeiro caso 
de coronavírus. Em pronun-
ciamento pelo Facebook, o 
prefeito Isael Domingues 
(PL) afirmou que a paciente 
passa bem e está fazendo 
o isolamento social como 
recomendado pela OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde).

De acordo com informa-
ções da secretaria de Saúde, 
a mulher, de 18 anos, teria 
se infectado durante uma 
viagem turística.

A paciente aguarda o resul-
tado dos exames, coletados há 
15 dias, isolada em casa. Seu 
estado de saúde não requer 
assistência médica direta.

A secretaria de Saúde, Valé-
ria dos Santos, destacou que 
a cidade possui pacientes in-
ternados que não pertencem 
ao grupo risco. “Todos somos 
passíveis de pegar o vírus. 
O grupo de risco não terá, 
talvez, condições de combater 
o vírus e precisará de um leito 
de hospital”.

Além dela, mais 65 pessoas 
seguem aguardando os re-
sultados. Até o momento, ao 
menos vinte casos já foram 
descartados e 95 notificados 
para a Covid-19. O prefeito 
retomou o pedido para que as 
pessoas façam a quarentena. 
“Por favor, fiquem em casa, 
pois o isolamento social ainda 
é a melhor forma de evitar a 
propagação do vírus”.

Devido a prorrogação da 
quarentena estadual, anun-
ciada pelo governador, João 
Doria (PSDB), o Comitê de 
Enfretamento à Covid-19 
definiu um novo decreto que 
deve ser publicado ainda nes-
ta terça-feira (7) com novas 
medidas de prevenção.

Morte suspeita – Ainda na 
segunda-feira, a Prefeitura 
passou a investigar a morte 
de um idoso, de 81 anos, que 
estava internado num hospi-
tal rede privada de Taubaté. 
Outros dois óbitos seguem 
em investigação. Não há, até 
o fechamento desta edição, 
morte confirmada por Co-
vid-19, em Pinda.

que seis deles estão inter-
nados. Da região, Cachoeira 
Paulista confirmou um caso 
de coronavírus. Um morador 
de Cruzeiro, também foi diag-
nosticado por Covid19, porém 
pela secretaria municipal de 
Resende, onde ele trabalha.

Pronto Socorro, no complexo da Santa Casa, que atendeu idosa falecida no último final de semana; causa de morte ainda é investigada

Fotos: Marcelo A dos Santos

Câmara aprova paralisação de obras 
e tenta impôr investimento na saúde
Vereadores de Lorena ordenam bloqueio de trabalhos para repasse de valores à Santa Casa; prefeito 
reforça necessidade de diferença e respeito entre poderes e mantém cronograma de infraestrutura

A Câmara de Lorena apro-
vou um projeto polêmico 
que proíbe o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) de 
realizar duas obras na cida-
de. A proposta, que segundo 
o chefe do Executivo, não 
compete aos parlamentares 
é de autoria do vereador 
Elcio Vieira Junior, o Elcinho 
(PV). A justificativa é utili-
zar os recursos das obras 
para investir na Saúde, 
mas Marcondes defendeu 
os trabalhos e frisou ter 
outros investimentos para o 
novo coronavírus. A sessão 
extraordinária realizada no 
último dia 30, contou com 
a discussão de três projetos, 
mas o que mais chamou a 
atenção foi o que proíbe 
o andamento das obras de 
revitalização da avenida 

Obra de pavimentação na região central de Lorena; projeto polêmico voltou a criar discussões e acusações entre Executivo e Legislativo

Fotos: Rafaela Lourenço
doutor Peixoto de Castro e 
a construção do Centro de 
Eventos da cidade. Sobre a 
legalidade da proibição, Fá-
bio Marcondes frisou que é 
uma intromissão de poderes 
e que a Câmara pode cobrá-
-lo de qualquer coisa, menos 
de irresponsabilidade fiscal 
e com o dinheiro público. 
“Uma coisa absurda. Não 
tem cabimento você fazer 
um projeto de lei proibindo 
uma coisa orçamentária que 
foi aprovada por eles. Está 
lá a rubrica de investimento 
em infraestrutura. O di-
nheiro foi aprovado no ano 
passado na Lei Orçamen-
tária. Não tem cabimento 
me proibirem de uma coisa 
que não é da alçada deles”, 
frisou.
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

Para evitar que famílias 
de alunos de baixa renda de 
Ubatuba tenham dificuldades 
para se alimentarem durante o 
período de isolamento social, a 
Prefeitura iniciou na última se-
mana a distribuição de kits de 
mantimentos. As doações, que 
contam com ingredientes que 
seriam utilizados na merende 
escolar, beneficiará quase 450 
estudantes.

Ubatuba distribui 
alimentos da 
merenda para 
alunos carentes
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Câmara proíbe obras, mas Marcondes mantém 
construções e planejamento de ações na Saúde
Vereadores ordenam paralisação de trabalhos e pedem os valores investidos para a Santa Casa; prefeito 
reforça necessidade de diferença e respeito entre poderes e mantém cronograma de infraestrutura

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou um projeto polêmico 
que proíbe o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) de 
realizar duas obras na cida-
de. A proposta, que segundo 
o chefe do Executivo, não 
compete aos parlamentares 
é de autoria do vereador 
Elcio Vieira Junior, o Elcinho 
(PV). A justificativa é utili-
zar os recursos das obras 
para investir na Saúde, mas 
Marcondes defendeu os 
trabalhos e frisou ter outros 
investimentos para o novo 
coronavírus.

A sessão extraordinária 
realizada no último dia 30, 
contou com a discussão de 
três projetos, mas o que 
mais chamou a atenção foi 
o que proíbe o andamento 
das obras de revitalização 
da avenida doutor Peixoto 
de Castro e a construção do 
Centro de Eventos da cidade.

Segundo o autor da pro-
posta, o prefeito deveria 
paralisar as obras e inves-
tir na Santa Casa devido 
à pandemia da Covid-19. 
“Nesse momento, a Câmara 
Municipal, em resposta à 
epidemia de dengue e do 
coronavírus, considerando 
que a Santa Casa tem uma 
dívida de R$ 40 milhões e 
o prefeito quer pegar o di-
nheiro hoje e construir um 
salão de festas, a ‘psicopatia’ 
é usar o dinheiro público na 
construção de um salão de 
festas, asfaltar uma Peixoto 

e abandonar, falir, quebrar 
uma Santa Casa”, atacou.

Sobre a legalidade da 
proibição, Marcondes frisou 
que é uma intromissão de 
poderes e que a Câmara 
pode cobrá-lo de qualquer 
coisa, menos de irrespon-
sabilidade fiscal e com o di-
nheiro público. “Uma coisa 
absurda. Não tem cabimento 
você fazer um projeto de lei 
proibindo uma coisa orça-
mentária que foi aprovada 
por eles. Está lá a rubrica 
de investimento em infra-
estrutura. O dinheiro foi 
aprovado no ano passado na 
Lei Orçamentária. Não tem 
cabimento me proibirem 
de uma coisa que não é da 
alçada deles”.

O chefe do Executivo 
exemplificou ainda como 
se a Prefeitura enviasse à 
Câmara um projeto de redu-
ção de cadeiras ou subsídio 
dos vereadores. “Eu não 
tenho poder, jurisdição para 
isso. Como eles (vereadores) 
não têm de interferir na 
execução de obras da minha 
parte”.

Para defender o Centro de 
Eventos, Marcondes frisou 
que o projeto está licita-
do, de contrato assinado e 
com a obra em andamento. 
“Quem vai indenizar essa 
empresa pela paralisação? 
Qual o custo que a Prefei-
tura vai ter para parar essa 
obra? Isso se fosse legal o 
projeto”.

O prefeito reforçou que 
é uma área doada de cerca 
de 13 mil m² na forma de 
“doação onerosa”, ou seja, 

já com um objetivo de uti-
lização e prazos. O terreno 
está avaliado em quase R$ 
4 milhões e o investimento 
público será de cerca de 
R$ 2,8 milhões. “O que vou 
gastar não representa nem 
70% do valor do imóvel. Os 
vereadores autorizaram 
eu receber o terreno com 
a forma onerosa que era 
a construção do Centro de 
Eventos. Eles autorizaram 
lá atrás então não passa do 
ridículo o que eles estão fa-
zendo. Sabiam que eu teria 
que gastar!”. 

Para a revitalização da 
avenida doutor Peixoto de 
Castro serão investidos R$ 
4,6 milhões, já separados. 
Entre os serviços estão ci-
clovias bidirecionais, oito 
pontos de ônibus, instalação 
de cinco semáforos em ruas 
paralelas, drenagem sub-
terrânea e replantio de 47 
árvores. “Eles não querem 
a avenida revitalizada por 
questões eleitorais. A revita-
lização está no meu projeto 
de governo. Vou buscar os 
meios jurídicos: primeiro 
vetar e se eles derrubarem 
o veto, entrar com a Adin 
(Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade)”.

Saúde – Marcondes ga-
rantiu que as obras não 
afetam o planejamento 
com a Saúde e o apoio à 
Santa Casa. Além da Prefei-
tura investir 36% ao invés 
dos 15% obrigatórios na 
saúde e firmar um aditivo 
de convênio de R$ 1,180 
milhão, há pouco mais de 
R$ 2 milhões de verba de 

contingência reservados 
para o novo coronavírus. 
“Não tem essa conversa que 
eu tenho que por dinheiro 
na Santa Casa, ninguém põe 
dinheiro na Santa Casa, a 
gente compra serviços e 
estamos comprando para se 
preparar para o Covid-19”.

Segundo o prefeito, o 
hospital está atuando com 
dois tomógrafos, um deles 
exclusivo para casos sus-
peitos da doença. Há uma 
ala separada, áreas como 
pediatria estão sendo se-
paradas e apoios como do 
Exército Brasileiro são pri-
mordiais para qualificar os 
atendimentos.

A cidade recebeu R$ 
74.254,78 da Vara Criminal 
de Lorena para a aquisição 
de testes rápidos, o governo 
Federal repassou R$ 176 
mil, o Estado 353 mil fora a 
dívida de R$ 3,515 milhões 
que ainda não pagou e um 
grupo de empresários locais 
autorizou a Santa Casa com-
prar 20 respiradores. 

Marcondes voltou a falar 
sobre o desafio à Câmara 
de economizar R$ 100 mil 
por mês para repassar em 
um plano de trabalho à 
Santa Casa. “Ele (Maurinho 
Fradique – PTB) nem res-
posta deu. Está tentando 
tirar dinheiro de minhas 
obras e ele torra cerca de 
10 milhões por ano”.

O prefeito explicou que os 
R$ 14 milhões citados por 
Elcinho como “sobra” de sua 
gestão estão inclusos no or-
çamento e que é necessário 
cumprir o deste ano para ter 

essa cifra milionária. “Não 
sei se fui mal interpretado 
ou se eles deturparam. É 
inadmissível uma Câmara 

com uma tendência política 
para atrapalhar a minha 
administração, apenas pen-
sando na eleição”.

Obra de pavimentação na região central de Lorena; projeto polêmica

Aparecida abriu processo 
de contração imediata de pro-
fissionais de saúde e cadastro 
reserva. A ação está sendo 
feita pela Anaesp (Associação 
Nacional de Apoio ao Ensino, 
Saúde e Políticas Públicas de 
Desenvolvimento), empresa 
contratada pela Prefeitura 
para gerenciar a saúde no 
município.

Para a contração imediata, 
estão sendo oferecidos as va-
gas de enfermeiro, técnico de 
enfermagem, assistente admi-
nistrativo, farmacêutico, auxi-
liar de farmácia e enfermeiro 
(programa IST - Infecções 
Sexualmente Transmissíveis).

Já para o cadastro reservas, 
estão abertas vagas para ci-
rurgião dentista ESF, auxiliar 

de saúde bucal, terapeuta 
ocupacional, psicólogo, fi-
sioterapeuta e monitor de 
educação artística.

Os salários variam de R$ 
1.186 a R$ 4.390 e as ins-
crições podem ser feitas 
pelo e-mail processoseletivo.
aparecida@anaesp.org.br, até 
a próxima sexta-feira.

O candidato também pode 
levar o currículo para Ce-
mof (centro especialidades 
médicas, odontológicas e 
fisioterapia), que fica na rua 
Padre Claro Monteiro, nº 
179, Centro, das 9h às 16h. 
Os requisitos para cada vaga 
e o edital completo está dis-
ponível no site aparecida.
sp.gov.br.

O município havia aberto 
um processo de concurso 
público para preencher as 
vagas, mas em virtude da pan-
demia do novo coronavírus 
foi cancelado e desta forma 
foi contratada um organiza-
ção social.

Segundo a secretária de 
Saúde Ana Carolina Sbrana 
“a Prefeitura optou por con-
tratar uma organização social 
pelo período de seis messes 
para prestar os serviços nas 
unidade básicas e no centro 
de especialidades até que 
se espere finalização dessa 
situação e dar andamento ao 
concurso público”.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Processo seletivo para 
contratação imediata 
na saúde de Aparecida
Rede municipal tem série de áreas com 
contração imediata e outras para reserva

Foto: Rafaela Lourenço
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Saneamento básico é 
essencial para a saúde
No Dia Mundial da Saúde destaca-se a importância 
do saneamento e da higiene no cotidiano das famílias

Da Redação
Guaratinguetá

Para comemorar o Dia 
Mundial da Saúde - 07 de 
abril, a ONU (Organização 
das Nações Unidas) criou 
uma mensagem especial e 
gravou um vídeo (https://
youtu.be/crpOPpaIw9s 
para destacar a atuação 
dos profissionais de saúde 
frente a uma pandemia 
que afeta o mundo tudo. 
O Ministério da Saúde 
tem reforçado algumas 
recomendações que a po-
pulação deve adotar a fim 
de evitar o crescimento da 
doença no

Brasil. Além do isolamen-
to social e a higienização 
constante das mãos, o sane-
amento básico nas cidades 
também se torna um aliado 
na prevenção do Covid-19 

e de outras doenças preju-
diciais à saúde humana. O 
saneamento tem relação di-
reta com a higiene, segundo 
a  endocrinologista, Mayra 
Guimarães, “a má higiene 
pessoal e a precariedade de 
saneamento básico, não só 
pode acelerar a dissemina-
ção e contágio do coronaví-
rus mas, também de outras 
doenças, como: as outras 
que a transmissão ocorre 
por aerossóis (tuberculose 
pulmonar; sarampo; herpes 
zoster; varicela; H1N1); as 
gastroenterites bacteria-
nas, virais ou caudadas por 
parasitas (verminoses); a 
leptospirose; e as arboviro-
ses, que são doenças trans-
mitidas através de insetos 
como vetores (dengue; Zika; 
febre amarela; chikunguya); 
“Outra forma importante de 
prevenção contra diversas 

doenças, chamamos de 
etiqueta de higiene, que 
consiste em evitar o uso 
das mãos ao espirrar e 
tossir, dando preferência 
em cobrir a boca com papel 
descartável que deve ser 
jogado no lixo após o uso” 
acrescenta Guimarães.

O papel desempenhado 
pela Guaratinguetá Sane-
amento, empresa respon-
sável pelo esgotamento 
sanitário no município, 
vem ao encontro da pre-
venção, com a manutenção 
das condições sanitárias 
adequadas e regulares do 
serviço de saneamento à 
população de Guaratingue-
tá. “Trabalhamos para levar 
bem-estar e qualidade de 
vida aos munícipes.

Nesse momento delicado 
que o mundo está atraves-
sando com a pandemia do 

Covid-19, estamos com as 
nossas equipes nas ruas 
atuando em todas as ati-
vidades essenciais para 
preservar a saúde da po-
pulação. O saneamento e 
a saúde estão diretamente 
conectados, pois podem 
prevenir diversas enfermi-
dades”, ressalta a gerente 
da Guaratinguetá Sanea-
mento, Indiara Jogas.

A médica Mayra Guima-
rães, reforça que o com-
bate da pandemia deve 
ser iniciado em casa, com 
a limpeza dos ambientes, 
“utilizando diluições de 
água com sabão, água com 
água sanitária ou outros 
desinfetantes. Também é 
válido limpar maçanetas, 
controles, corrimões e ou-
tros lugares de contato 
comum, com um pano ume-
decido em álcool 70%”.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Contrato nº 26/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: VITOR ALBERTO DINIZ CPF: 788.144.058-91
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 26/2017, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua 
José Eugênio de Paula Paixão, nº 166, Olaria – Lorena - SP, ode se encontra instalado o 
Arquivo Municipal, firmado em 04/04/2017, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, 
Parágrafo Primeiro.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12 (doze meses), a partir do dia 04/04/2020.
Cláusula Segunda: Fica reajustado o valor contratual, abaixo do Índice contratual (IGP-M), 
por acordo entre as partes, no percentual de 4% (quatro por cento), perfazendo o montante 
de R$ 877,97 (oitocentos setenta e sete reais noventa e sete centavos) ao valor anual do 
contrato, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste.
Cláusula Quarta: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 22.828,56 (vinte e dois 
mil oitocentos vinte e oito reais cinquenta e seis centavos), sendo certo que este valor será 
pago em 12 (doze) parcelas iguais mensais e consecutivas no valor de R$ 1.902,38 (hum 
mil novecentos e dois reais trinta e oito centavos).
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2019 PROC. Nº 717/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para conserto e manutenção dos próprios públicos 
do município, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: WELLINGTON BASTOS DE FREITAS ME
CNPJ Nº: 34.022.312/0001-18
VALOR TOTAL: R$ 42.436,60(quarenta e dois mil quatrocentos trinta e seis reais e 
sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 56/2020 do PROC nº 140/2020-SUP – 1628/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço para impressão de 100 (cem) cartilhas de educação 
ambiental, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: ARTES GRÁFICAS SANTA RITA LTDA ME
CNPJ Nº: 53.188.165/0001-03
VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROC. Nº 727/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
eletrodomésticos para o CAPS e para o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), 
utensílios para sala de atividades de vida diária do CER III, materiais de fonoaudiologia 
para o CER III, aparelhos e materiais de fisioterapia para o CER III, móveis para o CER III, 
jogos e brinquedos para o CER III, aparelhos médicos para o CER III, ares condicionados e 
cortina de ar para os Dispensários de Medicamentos (Assistência Farmacêutica), conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI - CNPJ Nº: 32.396.720/0001-04
VALOR TOTAL: R$ 18.056,21(dezoito mil cinquenta e seis reais vinte e um centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020 PROC. Nº 74/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para utilização da Secretaria de Serviços Municipais para 
conservação de próprios e pontes rurais, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: J. C. CORRÊA ALVES & CIA LTDA EPP
CNPJ Nº: 03.676.002/0001-93
VALOR TOTAL: R$ 606.345,00(seiscentos e seis mil trezentos quarenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 27/2020 PROC. Nº 146/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em locação de sistema de radiografia computadorizada (monocassete), 
com serviço de pacs e impressora de mesa pelo período de 12 meses, a realizar-se às 
09h30min do dia 29 de Abril 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 REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Pregão Presencial nº 24/2020 – Processo nº 135/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no 
Processo de Licitação que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, asseio 
e conservação de prédio e mobiliário nas localidades das Secretarias de Saúde e de 
Educação, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais 
e equipamentos. 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 MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 22/2020
PROCESSO Nº 014/2020
CONVITE Nº 04/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Execução de Obra de 
Pavimentação em bloquetes intertravados 16 faces, com guia pré-moldada PMSP100 
na Rua Joaquim Henrique, situada no Bairro Bom Jesus, neste município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: Carlos Pereira Araujo Construção ME. CNPJ nº 21.564.305/0001-04. Valor: 
R$ 57.823,55 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco 
centavos). Data da Assinatura: 01/04/2020. Vigência: 120 (cento e vinte) dias.
Silveiras, 07 de abril de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 23/2020
PROCESSO Nº 015/2020
CONVITE Nº 05/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de Obra de reforma 
no Campo de Futebol e Vestiários e da instalação de Iluminação do Campo, localizado 
no Bairro Bom Jesus, neste município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: Carlos Pereira Araujo Construção ME. CNPJ nº 21.564.305/0001-04. Valor: 
R$ 180.583,00 (cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta e três reais). Data da Assinatura: 
01/04/2020. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias.
Silveiras, 07 de abril de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
 Prefeito Municipal

PREFEITUA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 26/2020
PROCESSO Nº 019/2020
CONVITE Nº 06/2020
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de peças originais de primeira linha 
para a frota municipal - veículos pesados.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: Barbosa Truck Center LTDA. CNPJ nº 08.902.708/0001-40. Valor: R$ 
144.684,00 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). Data da 
Assinatura: 03/04/2020. Vigência: 12 (doze) meses.
Silveiras, 07 de abril de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: Pregão Presencial Nº 24/2020 - PROC. Nº 135/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO de texto do item 11.1.4.1.
do Edital acima referido, onde lê-se “LOTE 1, no mínimo, limpeza em 182.521,58
m2 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e um metros quadrados e cinquenta e 
oito decímetros quadrados) de áreas internas – salas de aula” leiase “LOTE 1, no mínimo, 
limpeza em 88.559,78 m2 (oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove metros 
quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) de áreas internas – salas de aula”.
O restante permanece inalterado.
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Lucas Barbosa
Ubatuba

Para evitar que famílias 
de alunos de baixa renda de 
Ubatuba tenham dificuldades 
para se alimentarem durante 
o período de isolamento so-
cial, a Prefeitura iniciou na 
última semana a distribuição 
de kits de mantimentos. As 
doações, que contam com 
ingredientes que seriam uti-
lizados na merende escolar, 

beneficiará quase 450 estu-
dantes. 

De acordo com a secretaria 
de Educação, desde o último 
dia 2, servidores municipais 
percorrem diversos pontos da 
cidade litorânea para entre-
garem as cestas de alimentos 
para famílias de 447 alunos 
da rede municipal de ensino. 
Pesando cerca de 15 quilos, 
cada kit conta com diversos 
tipos de mantimentos não 
perecíveis como: arroz, açú-

car, feijão, fubá, macarrão, 
óleo e sal.

Os contemplados foram 
selecionados através de um 
levantamento da secretaria 
de Assistência Social junto as 
coordenações das escolas mu-
nicipais, que levou em conta 
diversos critérios de vulne-
rabilidade social. A maioria 
dos beneficiados pertence a 
famílias que são mantidas 
exclusivamente através de 
empregos informais e que fa-

talmente estão tendo dificul-
dades de gerarem renda em 
meio pandemia da Covid-19 
(o novo coronavírus). 

Segundo a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD), a 
iniciativa atende a um projeto 
de lei aprovado pelo Senado 
Federal no último dia 30 e 
que aguarda sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Apresentada pelo de-
putado federal, Hildo Rocha 
(MDB), a proposta sugere a 
distribuição dos alimentos da 
merenda escolar às famílias 
dos estudantes que tiveram 
suspensas as aulas na rede 
pública devido a situações de 
emergência ou de calamidade 
pública, como pandemias.

A Prefeitura de Ubatuba 
revelou que até a tarde desta 
segunda-feira (06), havia en-
tregado os kits alimentícios 
nas casas de 203 dos 447 
estudantes selecionados. O 
Executivo ressaltou ainda 
que não tem uma previsão 

de quantos meses durará a 
ação, já que ela será mantida 
até o término do estoque de 
alimentos adquiridos para a 
merenda escolar. 

Pandemia – De acordo com 
o boletim informativo divul-
gado pela Vigilância Epide-
miológica de Ubatuba na 
tarde desta segunda-feira, o 
município registra 70 casos 

Ubatuba distribui alimentos da merenda para alunos carentes
Ação contempla 447 famílias prejudicadas por pandemia; cestas contam com cerca de 15 quilos de mantimentos

Multinacionais fazem doações a hospitais 
e unidades de saúde em Guaratinguetá
AGC, Basf e Liebherr encaminharam equipamentos de proteção individuais e insumos contra Civid-19

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Em meio à pandemia do co-
ronavírus que se espalha por 
todo o mundo, há espaço para 
união e solidariedade. Uma 
das principais dificuldades de 
hospitais e unidades de saúde 
é a aquisição de insumos e 
EPI’s (Equipamentos de Pro-
teção Individual) básicos para 
atendimentos diários, que são 
usados por enfermeiros e ou-
tros profissionais do setor. Em 
Guaratinguetá, as três maiores 
multinacionais instaladas no 
município encaminharam 
EPI’s para a Santa Casa, Hos-
pital Frei Galvão e a rede de 
saúde municipal.

A japonesa AGC Vidros e as 
alemãs Basf e Liebherr fizeram 
doações importantes ao longo 
desta semana. No começo da 
semana, a AGC confirmou a 
doação de 12 toneladas de 

cloro que estão sendo usados 
para a higienização de locais 
públicos da cidade, como 
bancos de praças, portas de 
agências bancárias, ruas que 
dão acesso a hospitais ou 
unidades de saúde.

No fim de março, o vereador 
Marcelo da Santa Casa (PSD), 
presidente da Comissão de 
Saúde da Casa, solicitou atra-
vés de ofício, doações para 
as empresas do município. 
O pedido foi atendido nesta 
semana.

A Liebherr confirmou a doa-
ção de EPI’s para os hospitais 
Frei Galvão e Santa Casa, os 
maiores da cidade.

A Basf confirmou a doação 
de equipamentos de proteção 
individual aos trabalhadores 
da linha de frente da saúde. 
Foram doadas ao todo seis 
mil luvas nitrílicas, sendo 3,8 
mil para o Frei Galvão, 2 mil 
para a Santa Casa e cem para 
a UBS (Unidade Básica de 

Saúde) do Engenheiro Neiva 
além de mais cem para outras 
instituições.

A multinacional doou anda 
duas mil máscaras cirúrgicas, 
trezentos litros de álcool gel, 
que foram divididos entre as 
unidades citadas, e 25 ‘tyveks’ 
(roupa de proteção especial 
para atendimento a casos 
suspeitos de Covid-19). A pro-
jeção é de que daqui dez dias, 
a Basf faça novas doações aos 
hospitais e ao município.

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), falou do 
reforço para o atendimento 
com o apoio empresarial. “É 
importante (o recebimento 
dos materiais) para as pessoas 
que estão trabalhando com 
atendimento à população, ao 
paciente que está internado, 
que está em uma UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), para que 
as pessoas da saúde tenham 
essa segurança para trabalhar 
sem serem contaminados”, 

concluiu.
Para a secretária de Saúde 

de Guaratinguetá, Maristela 
Macedo, as doações chegam 
em um momento importante, 
já que o município enfrentada 
problemas para comprar EPI’s. 
“Agradecemos de coração à 
Basf. Eu dizia que minha maior 
dificuldade era comprar luvas 
e acabou de chegar luvas para 
todo mundo. É fundamental 
essa ajuda. A gente fica emo-
cionado com essa corrente de 
colaboração em que a Basf faz 
parte para proteger nossos 
profissionais para atender os 
pacientes que já estão interna-
dos e os que virão”, finalizou.

Segundo o prefeito, novas 
doações devem ser feitas. Os 
serviços de higienização no 
município vêm sendo realiza-
dos de forma alternada, dia 
sim, dia não. Guaratinguetá 
tem hoje um caso confirmado, 
61 suspeitos e quatro mortes 
investigadas.Evento na AGC,que faz parte de grupo empresarial de apoio à saúde
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suspeitos de contágio pelo 
novo coronavírus, sendo 33 
profissionais de Saúde e 37 
moradores.

A cidade litorânea também 
aguarda os resultados de 4 
mortes suspeitas da doença, 
que estão sendo analisadas 
pelo Instituto Adolfo Lutz, 
referência estadual em aná-
lises clínicas.

Parte do material arrecadado para doação aos alunos da rede pública
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