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Moradores se mobilizam contra mudança
da sede do Poupatempo de Guaratinguetá
Vereador apresenta requerimento com abaixo-assinado contra troca de sede do Pedregulho pelo shopping
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A possibilidade de mudança do Poupatempo de
Guaratinguetá para o Buriti
Shopping reativou uma discussão entre pessoas contra
e favor da troca de sede.
Atualmente, a unidade do Governo do Estado de São Paulo
está instalada na praça Brito
Broca, no Pedregulho. O local
foi inaugurado em janeiro
de 2016 com investimento
superior a R$ 6 milhões.
No retorno das sessões
de Câmara após o recesso
parlamentar de julho, o vereador Fabrício Dias (MDB)
reaqueceu o debate quando
apresentou um requerimento
com um abaixo-assinado de
moradores contrários a mudança. Foram colhidas mais
de mil assinaturas de pessoas
que são contra a troca de
sede. O requerimento, aprovado de forma unânime, foi
encaminhado ao Executivo.
“A possibilidade de mudança trouxe grande preocupação a todo mundo. Pessoas
que apostaram seus futuros
em função de uma decisão to-
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mada à seis anos e meio para
trazer esse desenvolvimento
para o Pedregulho. Tantas
pessoas instalaram restaurantes, montarem negócios,
e de repente, em menos de
três anos e meio depois, o
governo municipal diz que
vai mudar os atendimentos
para o shopping. A população tem que ser consultada",
ressaltou Dias.
A presença constante de
flanelinhas próximo ao Poupatempo, falta de vagas para
estacionar nos arredores da
unidade e demais problemas
estruturais são alguns dos
motivos apresentados a favor
da troca. Entretanto, o principal deles é a localização. A
unidade de Guaratinguetá
já realizou mais de 800 mil
atendimentos em pouco mais
de três anos. Além de atender
os moradores da própria cidade, o Poupatempo atende
munícipes de outras 17 cidades da região. O acesso ao
shopping, que fica no centro
da cidade, é mais fácil do que
o do Pedregulho.
"Eu duvido que tenha alguma única pessoa que tenha
deixado de obter algum

atendimento porque fica na
região do Pedregulho. Quero
saber se alguém deixou de
comparecer ao alistamento
militar, pois a Escola de Especialista fica nessa mesma região. Isso é uma maneira de
querer se justificar”, avaliou
o emedebista. “Então vamos
levar tudo para o centro da
cidade e esquecer os bairros?
Não vamos instalar nenhum
ponto de atendimento nos
bairros? A gente tem que
raciocinar que as regiões
precisam ser desenvolvidas.
Se existe algum problema,
devia ser pensado lá atrás,
antes de investir tanto",
concluiu.
Fabrício Dias apresentou o
requerimento e encaminhou
um ofício para o gabinete do
prefeito Marcus Soliva (PSB).
O prazo para resposta é de
15 dias. Durante a sessão, o
vereador contou que se reuniu com Soliva na manhã de
quinta e conversaram sobre
o assunto.
A reportagem do Jornal
Atos procurou a administração municipal para comentar os questionamentos
apresentados pelo vereador.

Policiais militares, durante evento no batalhão de Lorena; Vale aguarda reforço de monitoramento de Doria

Por nota, a Prefeitura de
Guaratinguetá afirmou não
ter influência para decidir
sobre a mudança do Poupatempo. “Esse é um estudo
feito pelo Governo Estadual

com o Buriti Shopping, com o
governo tendo essa intenção
de mudar para o shopping
como fez em outras cidades.
A intenção da prefeitura, se
houver a mudança, é instalar

no atual prédio do Poupatempo o AME e uma unidade
de saúde para atendimento
da mulher, e no atual prédio
do AME, instalar a unidade
de saúde do Pedregulho”.

Pinda lança novo edital de apoio a projetos culturais
Em sua terceira edição, programa disponibiliza R$ 80 mil para artistas; inscrições se encerram no final de agosto
Fotos: Divulgação PMP

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para viabilizar o desenvolvimento de projetos culturais em Pindamonhangaba, a
Prefeitura lançou na última
semana o edital de “Linguagens Artísticas”, que apoiará
financeiramente quatro projetos. Os artistas interessados
em concorrerem ao incentivo
deverão se inscrever até o
próximo dia 30.
Contando com um recurso
municipal de R$ 80 mil, a
terceira edição do programa “Linguagens Artísticas do
Fundo Municipal de Apoio a
Políticas Culturais” concederá
R$ 20 mil para cada um dos
projetos culturais selecionados
pela comissão julgadora.
Além de pesquisas sobre
as áreas, poderão concorrer
projetos de artes visuais, artes
plásticas, cinema, circo, dança
teatro, música, literatura, ópera
e diversas outras formas de
expressão artística.
Após se inscreverem no site
da Prefeitura, os concorrentes deverão encaminhar um
relatório descritivo sobre o
funcionamento dos projetos
e seus objetivos. Os artistas
devem possuir registros como

Evento cultural realizado no Parque da Princesa, em Pindamonhangaba, que abre edital para aportes direcionados a projetos de todo município

MEI’s (Micro Empreendedor
Individual), já as entidades culturais necessitam ser sediadas
há pelo menos dois anos em
Pindamonhangaba.
Além de ressaltar a importância da iniciativa para o
fomento artístico no município,
o diretor de Cultura e Patrimônio Histórico, Alcemir Palma,
revelou a expectativa da data
de anúncio dos selecionados.
“A nossa ideia é que o resultado seja divulgado até o fim de
setembro. Todos os contemplados deverão oferecer uma
contrapartida à cidade, como
por exemplo, apresentações
de peças em locais públicos
ou oficinas de artísticas de
aprendizado para a população”.
Palma destacou que no próximo dia 13, a partir das 19h
será realizado um plantão na
sede da secretaria de Cultura
e Turismo, para que os interessados tirem dúvidas sobre
o processo de seleção.
Nas edições anteriores do
edital de “Linguagens Artísticas”, ambas realizadas no
ano passado, a Prefeitura
disponibilizou R$ 130 mil e o
Estado R$ 200 mil para que
14 projetos artísticos fossem
viabilizados em Pindamonhangaba.
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Atos e Fatos
“O nacionalismo é uma
doença infantil. É o sarampo
da humanidade”
Albert Einstein

Márcio Meirelles

EMBAIXADA NÃO É
DISNEYLANDIA!
A sociedade criou a imagem
do embaixador à semelhança de
um indivíduo letrado, fala vários
idiomas, bem vestido, participa de
solenidades e festas.
O cargo de embaixador é uma
carreia específica de Estado, com
uma formação acadêmica sólida
sobre economia, geopolítica, direito internacional, defesa nacional,
história internacional.
O país tem uma das instituições
mais celebradas de formação de embaixadores, o Instituto Rio Branco,
que pela excelência de seu nível é
referência internacional.
O embaixador, cargo último da
carreira, após sua formação formal,
exerce funções em chancelarias,
consulados pelo mundo e aos trinta
anos de carreira chega a uma em-

entre os parceiros, com sanções
econômicas e financeiras e na área
tecnológica, proibindo a importação de softwares e o impedimento
das empresas chinesas de adquirir
empresas americanas.
As organizações internacionais
como a ONU (Organização da Nações Unidas), OMC (Organização
Mundial do Comércio), impotentes
para enfrentar os desafios da liderança mundial.
Uma geração atrás, os Estados
Unidos, a Europa e o Japão, eram as
potências mundiais, as democracias
de livre mercado que impulsionavam a economia do planeta.
Hoje, nações que lutam, pelo
menos, para se manterem de pé.
O acordo de livre-comércio
firmado entre Mercosul e a União
Europeia, depois de 25 anos de
isolamento, deve desbloquear as
demais negociações do bloco sul-a-

Pinda intensifica ações de
preservação no Ribeirão
Grande após contaminação
Prefeitura reforça conscientização contra despejo de esgoto;
núcleos irregulares não contam com saneamento básico
Fotos: Divulgação PMP

"... se realmente a pátria está acima
de tudo, seu filho não tem competência para ser o embaixador do Brasil
nos Estados Unidos.”
baixada.
O país tem se destacado na intermediação e solução de conflitos
na América Latina tornando-se
referência internacional.
Um embaixador não é um cargo
figurativo, pois mais que as relações
entre governos sejam excelentes,
o embaixador tem de ficar atento
para defender os interesses do seu
país. Daí, a necessidade de uma
base cultural sólida e experiência
na atividade.
A embaixada dos Estados Unidos, em Washington é o posto mais
importante no exterior para os profissionais da diplomacia.
É o sonho dos diplomatas.
O embaixador em Washington
tem de estar amplamente atualizado
e preparado, não só o que ocorre em
seu próprio país, mas naquele que
está sediado, bem como, sobre os
acontecimentos que se desenvolvem
nos outros países do mundo.
As relações internacionais estão passando por um momento de
ruptura nas relações entre as nações com o crescimento da China
ameaçando a hegemonia econômica
americana.
Para manter os Estados Unidos
em primeiro lugar no mundo, o
presidente Trump utiliza novas
armas que estão baseadas em: área
comercial para criar instabilidade

mericano, e vão na contramão das
orientações de Trump que tende ao
protecionismo econômico.
Na opinião de especialistas é
uma oportunidade extraordinária
para a recuperação da competitividade dos produtos brasileiros.
Outro fato relevante no cenário
internacional é a saída da Inglaterra
do bloco da União Europeia, onde o
mosaico econômico e político levará a um novo consenso nas relações
internacionais e comerciais onde o
Brasil terá que rever a sua política
comercial, pois abrirá novas oportunidades de exportação e tudo isso
passa pela influente política externa
americana.
O Brasil está precisando voltar a
crescer e o setor externo poderia ser
um fator dinâmico de crescimento
para diminuir o desemprego, mas
não é isso que está ocorrendo na
prática.
As incertezas econômicas no
exterior pairam como ameaça com
uma desaceleração na economia do
planeta e este quadro deverá afetar
a exportações brasileiras.
Senhor Presidente, se realmente
a pátria está acima de tudo, seu filho
não tem competência para ser o
embaixador do Brasil nos Estados
Unidos.
Pense nisso!

Atendimento da equipe da Prefeitura no bairro Ribeirão Grande, recentemente atendido pelo trabalho de regularização em Pinda
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Enquanto tenta regularizar a situação de 11 núcleos habitacionais
clandestinos no Ribeirão Grande,
a Prefeitura de Pindamonhangaba
intensificou no último mês as ações
de preservação do córrego que
corta o bairro, que tem apresentado resultados preocupantes de
contaminação. Para evitar que o
problema se agrave, o município
busca conscientizar a população
sobre os riscos do despejo irregular de esgoto.
Durante o primeiro semestre
do ano, análises da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo) apontaram que as
águas do ribeirão que dá nome ao
bairro estavam impróprias para o
banho devido a alta concentração
de coliformes fecais (bactérias
provenientes de fezes humanas e
de animais).
Para averiguar os fatores que
motivaram a contaminação, a Pre-

feitura realizou diversos estudos no
bairro em julho, como perfurações
no solo para averiguação da profundidade e situação dos lençóis
freáticos da região.
Já na última semana, agentes
da secretaria de Meio Ambiente
elaboraram um levantamento das
questões sanitárias do local. O
trabalho consistiu na visitação de
imóveis, onde foram averiguadas
as formas em que as famílias dão
destinação ao seu esgoto.
Já que foram construídas em
terreno irregular a partir de 1994,
cerca de duzentas casas não possuem rede de saneamento básico.
“Verificamos que diversas moradias
contam com fossas inadequadas,
que estão contribuindo para a
contaminação dos lençóis freáticos
daquela região. Estamos orientando as famílias a realizarem as
alterações necessárias nas fossas
e principalmente não despejarem
o esgoto diretamente no ribeirão”,
explicou a secretária de Meio Ambiente, Maria Eduarda San Martin.

A chefe da pasta ressaltou ainda
que as ações de conscientização e
de estudos de melhorias sanitárias
no Ribeirão Grande continuarão
ocorrendo regularmente até que a
qualidade da água melhore.
Regularização – Na edição do último dia 27, o Jornal Atos publicou
uma matéria mostrando o andamento do processo de regulamentação dos 11 núcleos habitacionais
clandestinos do Ribeirão Grande.
Na ocasião, o diretor de Regularização Fundiária, Germano Miguel
de Assis, explicou que o município
está investindo recursos próprios
no procedimento de regulamentação, iniciado em 2018. Além de
análises da topografia do bairro,
no último dia 24 a pasta realizou
uma reunião com as famílias no
Centro Comunitário do Ribeirão
Grande. No encontro, o Executivo
distribuiu cartilhas informativas,
que explicam os próximos passos
e prazos do trabalho de regularização da área, previsto para ser
concluído em até um ano.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2019 PROC. Nº 230/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves,
pesados e motos (elétrica e mecânica), incluindo serviços de guincho, borracharia,
alinhamento, balanceamento, cambagem e tapeçaria, conforme descrição, quantitativos e
demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RICARDO JULIANO FRANK ROSA ME CNPJ: 59.522.599/0001-76
VENCEDORA DOS ITENS: 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 34, 35, 36
VALOR TOTAL: R$ 101.029,50 (cento e um mil vinte e nove reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019 PROC. Nº 346/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de areia média, rachão e pedra brita nº 01, 02 e 03, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que
integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
VALOR TOTAL: R$ 245.980,00 (duzentos quarenta e cinco mil novecentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2019
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2019 PROC. Nº 358/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de bandeiras oficiais do Brasil, Estado de São Paulo e Município de
Lorena para a Secretaria de Educação, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.130.762/0001-61
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03
VALOR TOTAL: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL No 28/2019 PROC. No 58/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em emissão de laudos de radiografia,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: PAULO HENRIQUE FERREIRA – CLÍNICA - EIRELI
CNPJ: 24.351.695/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
VALOR TOTAL: R$ 167.479,10 (cento sessenta e sete mil quatrocentos setenta e nove
reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2019
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 406/19-SUP; 6590/19-GPRO, com fundamento no
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de geladeira e caixa
acústica para EMR “Elizabeth Aparecida Pinto”, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, para contratação das seguintes
empresas:
GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI CNPJ Nº: 18.412.120/0001-61
HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 75/19 PROC. Nº 431/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro de preços para aquisição
de inseticida e larvicida para controle de Culex SP, Aedes SP e outros, tendo em vista, as
necessidades da Vigilância Epidemiológica - setor de controle de vetores nas ações de
combate a dengue e endemias no município de Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia 30
de Agosto de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 07 – Processo nº 6412/19GPRO – PP nº 59/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SECURE ALARMES MONITORAMENTO 24H LTDA - ME
CNPJ: 14.868.420/0001-07
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação
da vigência do Contrato nº 196/16, decorrente do Processo Licitatório nº 349/16, Pregão
Presencial nº 59/16, firmado em 05 de agosto de 2016, nos termos previstos em sua
Cláusula 2.3.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 12 (doze) meses, a partir de 05 de agosto de 2019.
Cláusula Terceira – A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual,
previsto na cláusula 2.4 do contrato original.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 517.704,00 (quinhentos
e dezessete mil setecentos e quatro reais).
DATA DA ASSINATURA: 05/08/2019
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2019 – PROC. 396/19
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de ferramentas
para suprir as necessidades de eventuais manutenções no Centro Social Urbano, definidas
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VALOR TOTAL: R$ 7.455,00 (sete mil quatrocentos cinquenta e cinco reais)
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 393/19-SUP; 5672/19-GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de
peças para conserto do veículo Fiat Strada Trek Flex, 2011, placa EYW 9043, fruto de
indenização ao Sr. Lourenço José dos Santos, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Serviços Municipais, para contratação da seguinte empresa:
AUTOCAR AUTO PARTES LTDA
CNPJ Nº: 59.409.003/0001-26
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 405/19-SUP; 6235/19-GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de
bobinas de TNT para o Centro de Esterilização Animal, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, para contratação da seguinte empresa:
CARVALHO & VILLELA LTDA ME
CNPJ Nº: 69.298.404/0001-00
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 404/19-SUP; 6482/19-GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de
giricas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Municipais,
para contratação da seguinte empresa:
UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 08.932.903/0001-12
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/19 - PROC. Nº 408/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição
de material de expediente e papelaria para diversas secretarias, conforme descrição, a
realizar-se às 09h30min no dia 26 de agosto de 2019, 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
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/19 - PROC. Nº 408/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição
de material de expediente e papelaria para diversas secretarias, conforme descrição, a
realizar-se às 09h30min no dia 26 de agosto de 2019, 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
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 74/19 PROC. Nº 430/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo maior oferta por item, cujo objeto é a Concessão onerosa de uso de bem
público, em caráter precário, dos espaços incorporados no Mercado Municipal de Lorena
objetivando a comercialização de bens e serviços à população, a realizar-se às 09h30min
do dia 29 de Agosto de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro,
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL No 28/2019 PROC. No 58/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de mobiliário para nova unidade de creche a ser instalada no Bairro
São Roque, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP
CNPJ: 24.290.183/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 08
VALOR TOTAL: R$ 10.077,90 (dez mil setenta e sete reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2019
PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019 – PROCESSO N° 331/19
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO/RERRATIFICAÇÃO/REABERTURA
Objeto: Aquisição de Câmara de Vacinas (Imunobiológicos) de 120L e 280 L para a Secretaria
de Saúde e Unidades de Saúde.
O Município de Lorena-SP torna público o ACOLHIMENTO PARCIAL da Impugnação
apresentada pela empresa INDREL – INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE
LTDA no processo de licitação supramencionado conforme Parecer Jurídico e Parecer
Técnico, torna-se público também a RERRATIFICAÇÃO do edital e NOVA DATA para
reabertura da sessão pública que ocorrerá no dia 23 de agosto de 2019 ás 09h30min.
O processo licitatório permanece à disposição para vistas dos interessados na sede 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,
ramal 3041 ou 3046, das 09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO
O Prefeito com fundamento no descumprimento da cláusula 2.1 do Contrato e no artigo 78,
inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Parecer nº 433/19, emitido no Processo
Administrativo nº 341/2019GPRO, resolve rescindir o Contrato nº 125/17, oriundo do Pregão
Presencial nº 67/2017, a seguinte empresa:
R P SOARES COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI ME
CNPJ Nº. 28.568.603/0001-03
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO
O Prefeito com fundamento no descumprimento da cláusula 2.1 do Contrato e no artigo 78,
inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Parecer nº 433/19, emitido no Processo
Administrativo nº 341/2019GPRO, resolve rescindir o Contrato nº 125/17, oriundo do Pregão
Presencial nº 67/2017, a seguinte empresa:
R P SOARES COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI ME
CNPJ Nº. 28.568.603/0001-03
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO
O Prefeito com fundamento no descumprimento da cláusula 2.1 do Contrato e no artigo 78,
inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Parecer nº 611/19, emitido no Processo
Administrativo nº 5607/2019GPRO, resolve rescindir o Contrato nº 150/17, oriundo do
Pregão Presencial nº 67/2017, a seguinte empresa:
JAYSA BOMFIM ARNEIRO28883895843 CNPJ Nº. 28.991.559/0001-40
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Sabesp e Prefeitura intensificam combate
a despejo irregular de esgoto em Lorena
Donos de imóveis sem sistema de tratamento podem ser multados; 120 locais são vistoriados
Fotos: Divulgação PML

Lucas Barbosa
Lorena

Visitas da equipe da Prefeitura de Lorena que faz varreduras contra ligações irregulares de esgotos pela cidade

Tentando coibir o despejo
de esgoto in natura (sem
tratamento) nas vias e rios de
Lorena, a Prefeitura e a Sabesp
(Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo)
retomaram na última semana
as operações de fiscalização
em imóveis de diversos bairros do município. Caso não
se adequem às exigências
ambientais, os proprietários
serão multados pelo poder
público.
Desde 2015, a Sabesp realiza regularmente um levantamento para averiguar as
casas, construções e terrenos
que não estão ligados corretamente a rede de esgoto ou
possuem fossas sépticas inadequadas. Após a vistoria, a autarquia fornece uma lista dos
locais irregulares à Prefeitura,

que na sequência encaminha
seus agentes da secretaria de
Meio Ambiente e da Vigilância
Sanitária para averiguarem as
denúncias. Funcionários da
Sabesp também integram as
operações.
No fim do primeiro semestre
de 2019, o levantamento da
estatal apontou que aproximadamente 120 propriedades
não tratam seus esgotos na
cidade.
Segundo o secretário de
Meio Ambiente, Willinilton
Portugal, os bairros com
maior incidência de casos
são a Cecap, Jardim Novo
Horizonte, Vila Brito e Vila
Cristina. “Desde a semana passada visitamos quase quarenta
imóveis e ressaltamos aos seus
proprietários a necessidade de
promoverem as melhorias necessárias. Os que forem notificados por descarte irregular e
não regularizem a situação em

até vinte dias serão multados
por crime ambiental. O valor
da penalidade varia, já que
leva em conta a gravidade da
infração e outros fatores”.
O chefe da pasta destacou
ainda que se for comprovado
que o proprietário não possui
condições financeiras para
realizar a ligação do imóvel
ou terreno à rede coletora de
esgoto, ele poderá ser incluído
em um programa assistencial da Sabesp que buscará
viabilizar a adequação. “A
irresponsabilidade de alguns
proprietários pode comprometer o equilíbrio de nossos
rios e lençóis freáticos. Estamos fazendo o possível para
reverter este cenário, evitando
que os moradores continuem
despejando o esgoto em locais
indevidos. Estas vistorias com
a Sabesp continuarão até que
todos os notificados tomem
providências”.

Centro Odontológico prepara
triagem de prótese em Guará
Jéssica Dias
Guaratinguetá

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
Especialidade em Gesso

A secretaria da Saúde de
Guaratinguetá dará início no
próximo dia 14 à triagem para
pacientes que estão aguardando prótese dentária no
CEO (Centro de Especialidades
Odontológicas).

Um total de 241 pessoas
aguardam prótese dentária
total, com a perspectiva de que
cada pessoa demanda duas
próteses (superior e inferior),
o equivalente a 482 próteses
totais. Para a prótese parcial
são 327 pessoas, o equivalente
a 654 próteses.
Segundo a coordenadora do
CEO, Marlene Ramos Avellar,

são 263 pessoas aguardando
a prótese fixa. “Após a triagem
teremos os números específicos
de prótese por pessoa”.
Os pacientes na fila de espera
devem entrar em contato com
o CEO, de segunda à sexta-feira
das 7h às 20h, à avenida Doutor Antônio da Cunha, nº 297,
no Beira Rio, para atualizar o
cadastro.

Cunha abre concurso para 32 vagas
Da Redação
Cunha

Entre em contato!

www.gessocon.com.br

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

Um concurso público para
preencher 33 vagas em diversas áreas foi aberto na última
segunda-feira, pela Prefeitura
de Cunha. As oportunidades vão do fundamental ao
superior completo. Os salários variam de R$ 998,57 a
R$8.404,40.
Os cargos com maior destaque são para agente comunitário de saúde (cinco vagas),
técnico de enfermagem (duas
vagas), médico clínico geral
(uma vaga), ginecologista
(uma vaga) e psiquiatra (uma
vaga).
A taxa de inscrição varia
entre R$ 20 à R$ 55. As
inscrições podem ser feitas
pelo site mouramelo.com.br
e se encerram no dia 19 de
agosto.

