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Projeto Conexão Familiar atinge 73,9 mil 
mensagens entre presidiários e familiares

O avanço do novo corona-
vírus continua a assustar as 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana no Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), com 
a elevação dos números de 
vítimas fatais da Covid-19. 
De acordo com dados da 
secretarias de Saúde, na 
última terça-feira (25), a 
região atingiu 424 mortes 
em um mês.

Os números, que seguem 
os boletins municipais, reve-
lam que no dia 25 de julho, 
o número de mortes era de 
508, que saltaram para 933 
na última terça-feira. Nas 
últimas 24h, foram 14 novas 
vítimas fatais da doença, 
em cidades como Lorena e 
Cruzeiro.

Com 31.169 casos confir-
mados, a RMVale passa por 
discussões sobre os próxi-
mos passos no Plano São 
Paulo. Liberadas para a fase 
amarela pelo governador 
João Doria (PSDB), prefei-
turas da região divergem 
sobre como seguir em meio 
ao crescimento de casos e 
mortes causadas pelo novo 
coronavírus.

Na região, Guaratinguetá 
e Piquete são exemplos de 
municípios que não saltaram 
de fase. A primeira chegou a 
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41 óbitos após uma mulher 
de 73 anos falecer no último 
dia 20 e aposta na ampliação 
da estrutura com a aquisição 
de testes, respiradores e a 
implantação do hospital de 
campanha, que funciona 

desde o início do mês. Com 
1218 confirmações, Guará 
aguarda outros dois exames 
de pacientes que morreram 
com suspeita da doença. 
Atualmente, os bairros com 
maior incidência são Parque 

São Francisco (4), Tamanda-
ré (4), Jardim do Vale I(3), 
Jardim Rony (3), Nova Guará 
(3) e Vila Paraíba (3), sendo 
eles, a maioria entre 60 e 81 
anos de idade.

Já em Piquete, a prefeita 

Teca Gouvêa (MDB) a deci-
são de manter a cidade na 
fase amarela foi reforçada 
pela estrutura escassa. O 
município conta com a vi-
zinha Lorena para atender 
casos mais graves e montou 

um espaço específico para 
atendimentos de média e 
baixa complexidade. De 
acordo com boletim postado 
nas redes sociais da própria 
prefeita, Piquete tem hoje 
cinco óbitos, 149 casos con-
firmados e 108 recuperados, 
além de 85 pacientes que 
aguardam os exames.

Entre as 14 mortes regis-
tradas na terça-feira, Lorena, 
apresentou mais duas novas 
vítimas fatais, somando 27 
óbitos. O primeiro é um 
homem de 79 anos sem co-
morbidades, que permanecia 
internado na UTI Santa Casa 
de desde o último dia 12. O 
outro é um paciente de 63 
anos com comorbidades, que 
também havia sido interna-
do na UTI da Santa Casa da 
cidade desde o último dia 24.

O avanço, na terça-feira, 
também foi registrado em 
São José dos Campos, que 
teve quatro mortes e chegou 
a 12.226 confirmações e 
324 óbitos, Taubaté (duas 
mortes) com 3362 casos e 
94 vítimas fatais, Cruzeiro 
(um novo óbito) que chegou 
a 563 registros e 23 mortes, 
Queluz, que soma 216 con-
firmações e 3 vítimas fatais, 
com uma nova na terça-feira, 
assim como São José do Bar-
reiro, que soma duas mortes 
e 15 confirmações.

A situação também se 
agrava no Litoral Norte, 
que chegou a 142 óbitos, 
entre eles 68 em Caraguá, 
31 em São Sebastião, 30 em 
Ubatuba e 10 em Ilhabela. 
Os municípios têm altos nú-
meros de confirmações, com 
1465, 1276, 1016 e 1390, 
respectivamente. 

Zeradas – Em meio à pre-
ocupação com os casos de 
mortes, três cidades da re-
gião seguem sem vítimas 
fatais: Areias, Lagoinha e 
Silveiras.

Penitenciária de Potim, que voltou a receber liberação de detentos para o semiaberto; medida tenta amenizar lotação

Região tem 424 mortes pelo 
novo coronavírus em um mês
Com 933 óbitos, prefeituras da RMVale tentam inibir a Covid-19; Lorena; Cruzeiro, 
Guaratinguetá e Piquete estão entre cidades com novas vítimas da doença

Parte do prédio do Pronto Socorro  e Santa Casa de Lorena; cidade é uma das que registrou novas mortes por Covid-19 

Foto: Rafaela Lourenço

Com objetivo de suavizar 
efeitos causados pelo isola-
mento social entre detentos 
e seus familiares durante a 
pandemia do novo corona-
virus, o projeto “Conexão 
Familiar”, do Governo do 
Estado, está promovendo a 
troca de mensagens entre 
176 unidades prisionais 
de São Paulo desde o final 
de junho. Foram 580.142 
recebidas e 505.080 envia-
das, além de 51.062 visitas 
virtuais, contabilizando mais 
de um milhão de mensagens 
durante quase dois meses.

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), o projeto 
abrange 11 penitenciárias. 
Foram 38.747 mensagens 
recebidas e 35.238 enviadas, 
totalizando 73.985 participa-
ções, além de 2.831 visitas 
por vídeo conferência. As 

mensagens, online, são im-
pressas e as respostas são 
escritas no verso do impres-
so, escaneadas e enviadas 
para o e-mail indicado no 
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formulário.
O “Conexão Familiar” aten-

de apenas pessoas cadas-
tradas no rol de visitas e 
a comunicação pode ser 

realizada em dois formatos, 
por mensagem encaminhada 
pelo formulário ou video-
conferência, denominada 
“visita virtual”. O formulário 

está disponível no site da 
secretaria de Administração 
Penitenciária, o sap.sp.gov.
br, assim como mais informa-
ções sobre o processo.

As unidades de saúde de 
Aparecida estão realizando 
agendamento de consultas e 
exames médicos por telefone. 
A medida tenta evitar aglome-
rações nos postos de EFS (Es-
tratégia Saúde da Família) e 
a contaminação da Covid-19.
De acordo com a secretaria de 
Saúde, as pessoas que necessi-
tam do serviço devem entrar 
em contato por telefone da 
unidade do seu bairro. Os 
telefones estão disponível no 
site aparecida.sp.gov.br.

Os pacientes que desejam 
marcar consultas e exames  
devem fazer os pedidos de 
casa, via telefone. Em casos 
de urgência, todos os postos 
de saúde estão abertos das 
7h às 17h. Para a entrada no 
local é obrigatório o uso de 
máscaras. Acompanhantes 
só serão permitidos em caso 
de atendimento a crianças 
ou idosos.

Da Redação
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Aparecida tem 
agendamento 
de consultas 
por telefone
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Área de preservação é alvo de 
desmatamento em Ubatuba
Responsável é detido pela PM; mais de 2.500 m² de mata são atingidos 

Após denúncia anônima, 
a Polícia Militar Ambiental 
deteve na tarde da última 
segunda-feira (24) um ho-
mem acusado de desmatar 
parte de uma APP (Área de 
Preservação Permanente) em 
Ubatuba. Segundo perícia no 
local, o ato criminoso danifi-
cou aproximadamente 2.600 
m² de vegetação nativa.

Lucas Barbosa
Ubatuba

De acordo com o boletim 
de ocorrência, moradores do 
bairro Taquaral acionaram 
à PM após desconfiarem de 
uma movimentação suspeita 
numa área de mata da região. 
Ao chegar no local indicado, 
os policiais militares ambien-
tais constataram que parte da 
vegetação havia sido retirada 
recentemente.

Flagrado no interior de ou-
tro ponto da APP, um homem 
confessou que desmatou o 
trecho para abrir uma rua 

e também plantar verduras 
no local.  Questionado, ele 
afirmou que não pretendia 
futuramente vender os ali-
mentos, mas sim consumi-los.

Indagado pelos PM’s se 
possuía aval da secretaria de 
Meio Ambiente de Ubatuba 
ou do ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade) para realizar 
os atos, o homem afirmou 
que não sabia que eram 
necessárias as autorizações 
dos órgãos.

Fotos: Divulgação PMA

Área de Preservação que foi alvo de desmatamento em Ubatuba; PM detém homem acusado por danificar 2.600 m² de vegetação nativa

Potim reforça 
combate à dengue 
e novo coronavírus

Responsável é detido pela PM; mais de 2.500 m² de mata são atingidos 

Com objetivo de comba-
ter não só a disseminação 
do novo coronavírus, como 
também a proliferação do 
mosquito transmissor da 
dengue, a secretaria de 
Saúde de Potim, por meio 
do Programa de Saúde da 
Família, está promovendo 
visitas casa a casa para 
orientar a população sobre 
os cuidados necessários 
contra as doenças.

De acordo com a Prefei-
tura, a cidade registrou na 
última semana, mais de 16 
novos casos de dengue, 

ultrapassando dois mil no 
ano. Segundo o boletim 
coronavírus, atualizado na 
última quinta-feira (20), 
Potim apresenta 220 con-
firmações, 98 suspeitos e 4 
óbitos vítimas da Covid-19. 
Os casos são concentrados 
no Centro (39), Chácara 
Tropical (31), Frei Galvão 
(27) e Vila Olívia (28).

A secretaria de Saúde 
frisou a importância da 
higienização constante das 
mãos, permanecer em casa 
e, ao sair, utilizar máscara. 
A Prefeitura ainda pede a 
colaboração da população 
para fiscalizar imóveis e eli-
minar possíveis criadouros 
do mosquito Aedes aegypti.
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Óbitos do novo coronavírus mantém 
cemitérios fechados em Aparecida

Devido a sepultamentos 
de pessoas com suspeitos 
de Covid-19 realizado nesta 
segunda-feira (24), os ce-
mitérios municipais Pio 12 
e Santa Rita, de Aparecida, 
permanecem fechados até 
a próxima quinta-feira (27). 

Para realização de sepulta-
mentos durante a terça-feira 
ou quarta-feira, é necessário 
entrar em contato com os 
servidores de plantão do 
local por meio dos seguin-
tes números: Renato (12) 
98174-4869, João Bosco 
(12) 99774-8103, Márcio 
(12) 99777-7083, Adriano 
(12) 99760-4264 para o 
uso do Papa Pio 12 e (12) 
3104-4000 ramal 4037 no 
Santa Rita.

A medida tem sido repe-
tida a cada confirmação ou 
suspeita de caso de óbitos 
dna cidade.

Casos – De acordo com 
boletim epidemiológico desta 
segunda-feira (24), a cidade 
registrou mais um óbito, che-
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Cidade registra mais de dois mil casos 
de dengue e 220 casos da Covid-19

gando a nove vítimas fatais 
da doença. São 258 casos e 
260 suspeitos.
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Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

MUDE PARA O MELHOR
PLANO DE INTERNET.
SE É FIBRA, É VELLOZ.

download até

200 MB INTERNET COM
WIFI GRÁTIS

A S S I N E  A G O R A  M E S M O !

ag
m

d.
co

m
.b

r

 0800 8877 787

Apesar da justificativa, o 
infrator foi encaminhado 
à Delegacia de Ubatuba, 
onde prestou depoimento. 
Multado em R$ 7,8 mil e 
liberado na sequência, o ho-
mem responderá por crime 
ambiental.

Segundo a PM, a área alvo 
de desmatamento fica às 
margens da nascente do rio 
que corta o bairro Taquaral, e 
sua preservação é fundamen-
tal para manter o equilíbrio 
do ecossistema da região.

Fotos: Reprodução PMP

Trabalho de nebulização ; ações contra o Aedes aegypti são reforçadas

Fotos: Reprodução

O cemitério Pio 12 em Aparecida que segue interditado após morte confirmada pelo novo coronavírus

ra, a Santa Casa de Aparecida 
apresenta 18 leitos ocupa-
dos, entre eles, 10 autócto-
nes e 8 de outros municípios. 

Até o momento, seis pessoas 
contam com uso de respira-
dores mecânicos e 12 estão 
internados na enfermaria.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 045/2019.
CONVITE Nº 09/2019
CONTRATO Nº 23/2019
TERMO ADITIVO Nº 01
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Maria Cilene 
Simões da Silva Siqueira 16746081877. CNPJ nº 29.564.496/0001-08. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em locação de veículo, com motorista, 
para o transporte de pacientes em tratamento em outros municípios. Aditamento: 
alteração da vigência, renovando-se por mais 12 (doze) meses, em conformidade 
com o que dispõe subitem 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original. Vigência: 
27/08/2021. Data da Assinatura: 25/08/2020.
Silveiras, 26 de agosto de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ - SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro PRTB, da cidade de Guaratinguetá, nos termos 
do seu estatuto e em consonância com o que dispõe o artigo 7º da Lei 
9504/97 convoca para sua convenção municipal seus filiados e membros 
da comissão provisória municipal.
ORDEM DO DIA:
O evento será realizado no dia 05 de setembro de 2020 das 09 às 13 horas, 
na Câmara Municipal, situada a Avenida João Pessoa, 471, Pedregulho, 
Guaratinguetá-SP, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1 - escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores;
2 - aprovação de coligações na esfera executiva com outros partidos;
3 - autorização para que os membros da comissão provisória municipal deliberem 
acerca de qualquer assunto referente às eleições 2020;
4 - outros assuntos de interesse do partido.
5 - Encerramento da Convenção.
Guaratinguetá, 24 de agosto de 2020

Salomão dos Santos
Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro PRTB, da cidade de Guaratinguetá-SP

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
L. C. No. 314/2020. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REMITIR O PAGAMENTO 
DO PREÇO PÚBLICO A QUE SE REFERE O §1º DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR 
N° 225 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 E A 
SUSPENDER SEU PAGAMENTO POR ATÉ 3 (TRÊS) MESES APÓS O FIM DO PRAZO 
DA DECLARAÇÃO DA QUARENTENA (ISOLAMENTO SOCIAL) DECORRENTES DA 
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RETIFICADO

Pregão Presencial Nº 53/2020 PROC. Nº 359/2020.
O Município de Lorena-SP torna público o EDITAL RETIFICADO da Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
instituição financeira para execução de serviços bancários compreendendo a arrecadação 
de tributos municipais (IPTU, ISSQN e TAXAS), da dívida ativa e de outras receitas 
municipais, através de carteira de boletos com registro, a partir do exercício de 2020, através 
da rede bancária, em todo território nacional, com extensão da prestação de serviços de 
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos os pontos de atendimento 
do banco, inclusive através de seus correspondentes bancários, utilizando o sistema de 
cobrança adotado pela FEBRABAN (federação brasileira de bancos), pelo período de 12 
(doze) meses. A alteração ocorreu na exclusão dos itens 5.1.1 ,. 5.2 e 5.3 da minuta de 
contrato e Inclusão do item 9.3. do Anexo I – Termo de referência e alteração do item 6 
do Anexo I – Termo de referência. A data da sessão continuará a mesma, realizar-se às 
09h30min do dia 31 de Agosto 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
Nota Julgamento de Habilitação: Tomada de Preço n° 21/2020 - Proc. Nº 356/2020

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 21/2020 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção 
de quadra de futebol Society na Rua Professor Joaquim de castro Neto – CECAP, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A Comissão de Licitação, 
juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos apresentados pelos 
licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, decide que as 
empresas FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP e PH VIMONTE CONSTRUCOES 
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI foram HABILITADAS. Fica aberta o prazo para 
o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. 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.

PREFEITURA DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, CEP:12607-020, LORENA-SP

Setor de Fiscalização
NOTIFICAÇÃO 52253
MARKO SISTEMAS METALICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, representada por Carlos 
Alberto de Almeida Borges, endereço Rua Bolívia (antiga rua 05(cinco), S/Nº , JD. América 
(Distrito. Industrial) , Itaguaí- RJ, Cep:23810-000, Descrição: Providenciar a Construção de 
Muro-GLEBA DE TERRA SITO NA AV. JOSE MOREIA MIGUEL , V. DOS COMERCIARIOS 
II, LORENA-SP- Fica(m) V. Sa. Notificado de que devera, dentro do prazo de 60 dias, a 
contar do recebimento desta, regularizar sua situação perante a Prefeitura de Lorena, de 
acordo com a Legislação Vigente: Lei 3506 de 22 de março de 2012, Art.2º -Os proprietários 
de imóveis localizados em ruas pavimentadas dentro do perímetro urbano deverão construir 
muro e calçada. O não cumprimento desta Notificação poderá gerar ao Notificado uma 
multa no valor aproximado de 40 UFESP’S. Lorena, 25 de agosto de 2020.Rita de Cassia 
Moura e Silva Fiscal de tributos e Posturas-Matricula 6061

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 388/2020SUP; 5949/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de serviço de internação psiquiátrica, em caráter de urgência, por 90 
dias, renováveis caso necessário, conforme mandado judicial, processo nº 1000665-
05.2020.8.26.0323 da menor Maria Luiza da Silva Oliveira.
CONTRATADA: MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 10.394.170/0001-51

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 02/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019 – INSTITUTO DIALOGARE
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar 
unilateralmente o Termo de Colaboração nº 07/2019, conforme Processo nº 9603/2019, 
baseado no art. 43, II, do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 
13.019/2014. As alterações no Plano de Trabalho da OSC Instituto Dialogare, CNPJ nº 
17.257.786/0001-20, são referentes à inclusão da modificação do critério de locação de 
veículo de diário para mensal e de seu valor para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como 
com a autorização para a supressão da previsão de despesa com combustível, porém 
sem alteração do valor global do respectivo Termo. As demais cláusulas permanecem 
inalteradas. Data de assinatura: 25/08/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 03/2020 AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2019 – INSTITUTO DIALOGARE
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar unilateralmente 
o Termo de Fomento nº 04/2019, conforme Processo nº 3748/2019, baseado no art. 43, 
II, do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 13.019/2014. As alterações 
no Plano de Trabalho da OSC Instituto Dialogare, CNPJ nº 17.257.786/0001-20, a 
ampliação do valor do combustível para R$ 700,00 (setecentos reais) e o de material 
de expediente também para R$ 700,00 (setecentos reais), bem como com a supressão 
da despesa para aluguel de carro, porém sem alteração do valor global do respectivo 
Termo. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Data de assinatura: 25/08/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 PROC. Nº 739/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades da 
unidade de atenção especializada em saúde, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MAGNA MÉDICA COM. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA EPP
CNPJ Nº: 05.922.811/0001-83
VENCEDORA DOS ITENS: 08,11,12,15,
VALOR TOTAL: R$ 22.000,00(vinte e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 PROC. Nº 303/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de switch para atender as necessidades das unidades de saúde do 
Município de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LAPTOP COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ Nº: 34.770.156/0001-73
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 6.770,00(seis mil setecentos e setenta reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020 PROC. Nº 341/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 07.118.264/0001-93
VENCEDORA DOS ITENS: 29,55,56,127,175,176,191,199,200,379,380,399,405,406,415
VALOR TOTAL: R$ 75.002,40(setenta e cinco mil dois reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020
CONTRATADA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME, CNPJ Nº: 45.651.775/0002-46
VENCEDORA DOS ITENS:12,20,46,58,76,96,118,156,210,300,320,357,358
VALOR TOTAL: R$ 103.151,00(cento e três mil cento cinquenta e um reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020
CONTRATADA: LEANDRO DE MELO F. NARCISO EPP, CNPJ Nº: 15.395.501/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 04,10,18,30,38,40,42,48,4950,64,68,78,84,86,90,110,114, 
116,120, 125,126,128,134,135,136,138,142,144,154,162,167,168,172,174,178,180,182, 
188, 190,194,198, 208,218,222,230,232,238,239,240,254,262,263,264,272,274,276,278,
282,286,288,290,292,294,296,306,314,318,329,330,334,336,344,354
VALOR TOTAL: R$ 417.490,10(quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e noventa reais 
e dez centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020
CONTRATADA: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 05.782.733/0001-49
VENCEDORA DOS ITENS:17,19,105,123,229,231,233,235,303,317
VALOR TOTAL: R$ 264.192,00(duzentos sessenta e quatro mil cento noventa e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ Nº: 09.192.829/0001-08
VENCEDORA DOS ITENS:67,343
VALOR TOTAL: R$ 3.210,00(três mil duzentos e dez reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020 PROC. Nº 165/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em instalação de parque infantil em 
diversas localidades, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ Nº: 09.052.198/0001-21
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 142.813,17(cento quarenta e dois mil oitocentos e treze reais e 
dezessete centavos)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Proc. Nº 408/18 - Contrato nº 127/2018 – PP Nº 63/18 PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE
CNPJ Nº: 61.600.839/0001-55
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 127/18, decorrente do Proc. Licitatório nº 408/18, 
PP nº 63/18, firmado em 21/08/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 21/08/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica o valor do Contrato reajustado de acordo com o Índice 
Geral de Preços – IGPM, no percentual de 9,23%(nove vírgula vinte e três por cento), 
conforme previsto na cláusula 2.1.7, perfazendo o montante de R$ 1.316,76(um mil 
trezentos e dezesseis reais setenta e seis centavos), contados a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste.
CLÁUSULA QUARTA: O valor estimado para cobrir as despesas relativas à prorrogação 
é de R$ 15.584,40(quinze mil quinhentos oitenta e quatro reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020
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Santuário Nacional e Prefeitura ainda não 
definiram sobre celebração de 12 de outubro
Aparecida mantém conversa com a Igreja para ações focadas no Dia da Padroeira; evento segue incerto

A menos de dois meses 
para da novena em prepara-
ção ao dia de Nossa Senhora 
Aparecida, o Santuário in-
formou que ainda não tem 
nada definido sobre as cele-
brações para a data, a mais 
importante do calendário 
turístico religioso da cidade. 
Igreja e Prefeitura debatem 
as saídas para o evento em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus.

Com a crise causada pela 
Covid-19, o Município tenta 
projetar os reflexos que a 
realização da festa levaria 
quanto aos números da 
doença. No último ano, se-
gundo a Prefeitura, 145 mil 
fiéis passaram pela “Capital 
da Fé” no dia 12 de outu-
bro. Atualmente, o fluxo de 
romeiros segue limitado a 
30%, após liberação de par-
te das atividades dentro do 
Santuário. A rede hoteleira 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

entrou em acordo com a ad-
ministração municipal, para 
a retomada do atendimento 
somente no próximo dia 15.

Em nota encaminhada à 
redação do Jornal Atos, a 
Prefeitura lembrou que as 
conversas ainda são iniciais, 
em avaliação ao quadro da 
pandemia na cidade. “Qual-
quer preparo feito hoje ser-
virá para uso e segurança de 
todos em quaisquer datas e 
dias do ano. Estamos ainda 
na fase 3, amarela, do Plano 
São Paulo e seguiremos as 
recomendações e normas 
que forem pertinentes a 
cada fase estabelecida”.

O texto lembra ainda que 
a estrutura do combate à 
Covid-19 na cidade conta 
com os atendimentos da 
Ala Covid da Santa Casa de 
Misericórdia e do Centro de 
Enfrentamento Covid-19, 
além de atualização peri-
ódica dos profissionais de 
saúde. “... Contamos com 
todos os cuidados sanitá-
rios, como distribuição de 

equipamentos de proteção 
individual aos servidores, 
além de orientações constan-
tes para que todos possam 
colaborar na luta contra o 
novo coronavírus”.

Já a Igreja se limitou a 
informar que “ainda não há 
definições para a Novena e 
Festa da Padroeira do Brasil 
deste ano. Tão logo tenha-
mos as situações definidas, 
será realizada uma coletiva 
de imprensa”.

As celebrações dentro da 
Basílica foram retomadas 
após a publicação de um 
decreto e liberando a re-
alização de missas com a 
presença de fiéis, das 6h às 
18h, durante a semana, e 
das 5h às 20h aos sábados 
e domingos.

A malha turística também 
já foi liberada e comercian-
tes e hoteleiros começaram 
a retomar suas atividades, 
porém com limitações fun-
cionar como uma capacidade 
máxima de 30 %, deixar 5% 
de leitos para pessoas que 

O Santuário Nacional de Aparecida, que ainda não tem confirmação sobre versão 2020 da Festa da Padroeira
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Prédio do Sesi construído com investimento de R$ 18 milhões 

apresentarem sintomas, 
além de testagem obrigató-
ria de 25% dos funcionários 
a cada 15 dias, com custeio 
por parte dos hoteleiros.

Hotéis – Mesmo com as 
incertezas os hotéis e pou-
sadas estão realizando re-
servas de quartos para a 
semana da festa. De acordo 

com o Sinhores (Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes Bares e 
Similares Aparecida e Vale 
Histórico), 50% de leitos 
disponível estão reservadas.

Rafaela Lourenço
Lorena

Após seis anos de tramita-
ção e obras, a nova sede do 
colégio Sesi, em Lorena, está 
concluída. O prédio público, 
utilizado por 26 anos, foi 
entregue à Prefeitura com a 
doação de aproximadamen-
te R$ 83 mil em mobiliário. 
O local segue monitorado 
pela Guarda Civil Municipal 
e gerenciado pela secretaria 
de Educação.

A Prefeitura divulgou 
o recebimento do espaço 
na última sexta-feira (14), 
após 26 anos de parceria 
com Sesi, mediante uma 
concessão administrativa 
que o colégio renovava 
anualmente para utilizar 
o local de forma gratuita. 
Como a nova sede, localiza-
da à rua Epitácio Santiago, 
no Centro foi concluída, a 
gestão não precisou renovar 
a concessão.

Segundo o secretário de 
Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio dos Santos, o Exe-
cutivo sempre manteve um 
ótimo relacionamento com a 
equipe Sesi, o que salienta a 
doação de todo o mobiliário 
como mesas, cadeiras, me-
sas de computador e armá-
rios. “Eles estão deixando a 
escola em excelentes condi-
ções e com tudo mobiliado. 
Fizeram a doação de todo o 
mobiliário pra gente, inclu-
sive da sala de informática. 
Estamos recebendo o prédio 
exatamente como estava 
sendo utilizado”, destacou 
Santos, citando uma relação 
de 67 páginas devidamente 
identificadas para somar ao 
patrimônio público.

Com um investimento de 

Sesi repassa antigo prédio após conclusão 
de sede com investimento de R$ 18 milhões
Complexo educacional é ampliado e aguarda Estado para iniciar atividades; unidade antiga é entregue

R$ 18 milhões, o complexo 
educacional foi construído 
em uma área total de 20 
mil m², avaliada em R$ 2,7 
milhões doada pela família 
da vice-prefeita, Marietta 
Bartelega (DEM), em 2012 à 
Prefeitura. Dois anos depois 
o terreno foi repassado à 

Fiesp (Federação das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo), em contrapartida à 
implantação do Sesi.

Segundo a Comunicação 
do Sesi-SP, a nova unidade 
contará com uma sala a 
mais do 6º ao 9º ano, e 
ainda não tem data definida 
para início das atividades 
devido a pandemia. “Segui-
remos todas as orientações 
das autoridades e retor-
naremos, já para o prédio 
novo, tão logo seja possível 
e autorizado, seguindo os 
protocolos de segurança, o 
que até o momento ainda 
não se pode precisar” (tre-
cho da nota).

Sobre a possibilidade da 
geração de oitenta vagas di-
retas de emprego, anuncia-
da por Paulo Skaf à equipe 
do Jornal Atos em junho de 

2018, a informação não foi 
confirmada até o fechamen-
to desta matéria.

Para melhorar infraestru-
tura do espaço, a Prefeitura 
fará o nivelamento da área 
em frente à escola, limpeza 
e colocação de BGS (Brita 
Graduada Simples).

A destinação do prédio 
público devolvido ainda 
será definida pelo prefei-
to Fábio Marcondes (sem 
partido) e o secretário de 
Educação Lucio Tunice.

Volta às aulas – A re-
abertura das escolas da 
rede pública e privada no 

estado de São Paulo foi 
adiada para 8 de outubro. 
O anúncio do governador 
João Doria (PSDB), feito no 
último dia 7, destaca que 
as cidades que estiverem 
há 28 dias na fase amarela 
do Plano São Paulo poderão 
antecipar atividades como 
reforço escolar, a partir do 
dia 8 de setembro. A medi-
da prevê o retorno às aulas 
mediante autorização dos 
pais e responsáveis. Cada 
município terá autonomia 
para determinar as regras 
de reabertura das unidades 
escolares.


