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Árvore que caiu durante tempestade em Pinda, na noite da última segunda-feira

Foto: Bruna Silva

Entre os danos causados pelas tempestades, casas ficam danificadas e Defesa Civil faz retirada 
de famílias; secretaria de Assistência Social acompanha casos de moradores afetados na região

Chuvas intensas causam estragos 
em Pinda e cidades do Litoral Norte

Bruna Silva
Região

As chuvas dos últimos dias 
têm causado estragos em 
diferentes pontos da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba). No último sábado, 
Pindamonhangaba registrou 
quedas de árvores, além de 
danos em moradias. Cidades 
litorâneas como Caraguata-
tuba, São Sebastião e Ilhabela 
também foram afetadas.

De acordo com a Defesa 
Civil de Pindamonhangaba, a 
intensa chuva, acompanhada 
de ventos fortes, que caiu na 
cidade na tarde de sábado, 
afetou diretamente os bairros 
Maricá, Lessa, Boa Vista, além 

do Centro, especificamente 
a rua Miguel Ângelo. Houve 
também a queda de uma ár-
vore no cemitério municipal.

Ainda no dia da tempestade, 
os agentes atenderam um 
chamado de destelhamento 
no Castolira. Duas famílias 
foram atingidas, mas não 
houve vítimas. O local segue 
em isolamento para a elabora-
ção do laudo, já os moradores 
foram transferidos para outra 
residência e recebem acom-
panhamento da secretaria de 
Assistência Social. 

Outras localidades que so-
freram com quedas de arvores 
estão recebendo ações de cor-
te de galhos e troncos para a 
desobstrução de vias públicas 
e o recolhimento da vegetação, 

feito pela secretaria de Meio 
Ambiente.

“As ações da Defesa Civil ini-
ciam através do recebimento 
de chamados pelo CCO (Cen-
tro de Controle Operacional) 
da secretaria de Segurança 
Pública do município, através 
do 199, atendido 24 horas 
pela Guarda Municipal, que 
registra todos os chamados 
de ocorrências e nos aciona”, 
explicou o diretor da Defesa 
Civil, Josué Bondioli.

Os monitoramentos em 
Pindamonhangaba ocorrem 
regularmente em áreas de 
risco. O diretor revelou que 
nesse caso foi uma chuva com 
ventos em pontos isolados. 
“Não há a necessidade de 
monitoramento, com exceção 

às famílias afetadas pelo des-
telhamento”, enfatizou.

A manutenção e conserva-
ção de árvores são atribuições 
da secretaria de Meio Ambien-
te. Eventualmente a Defesa 
Civil é acionada para colaborar 
na vistoria em conjunto com 
as equipes, além de responder 
aos atendimentos de emergên-
cia na cidade.

Litoral – São Sebastião, 
Caraguatatuba e Ilhabela 
também foram afetadas pelas 
fortes tempestades. Na segun-
da-feira, São Sebastião entrou 
em estado de alerta porque 
as chuvas ultrapassaram os 
100 milímetros. A Defesa Ci-
vil afirmou que é necessário 
redobrar a atenção nas áreas 
de encosta e se atentar aos 

sinais de movimentação de 
massa, como trincas em solo 
e residências. Cerca de dez 
pessoas estão desabrigadas 
na cidade.

A Defesa Civil de Ubatuba 
retirou uma família e auxiliou 
outras duas que tiveram casas 
alagadas. Os moradores aten-
didos nos bairros Maranduba 
e Araribá foram encaminha-
dos para casa de parentes. 
A Prefeitura destacou que a 
região sul da cidade foi a mais 
atingida.

Já em Caraguatatuba houve 
pontos de alagamento e o Cor-
po de Bombeiros foi acionado 
para realizar atendimento 
após a queda de um barranco. 
Não houve vítimas, e o caso se-
gue com o acompanhamento 

necessário. O acumulado de 
chuvas das últimas 72 horas 
em alguns pontos foi de 270 
milímetros de chuva (volume 
registrado boa parte em seis 
horas na noite de ontem). O 
previsto para o mês é de 287 
milímetros.

A Defesa Civil monitora a 
região do bairro Tabatinga, 
que registrou os maiores 
acumulados de chuva. Entre 
as problemas está a situação 
do rio Tabatinga, que fica na 
divisa de Caraguatatuba com 
Ubatuba. O rio ainda está 
cheio, o que dificulta o escoa-
mento das águas.

Em Ilhabela foram regis-
tradas, ao menos, sete ocor-
rências de alagamentos e 
quedas de arvores. Não há 
desabrigados, até o momento. 
Em todas as cidades, em casos 
de emergência, a Defesa Civil 
deve ser acionada.

Atenção – O Cemaden (Cen-
tro Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desastres 
Naturais) fez um alerta para 
o aumento de risco de de-
sastres naturais que possam 
ser provocados pelas chuvas 
no Litoral. Caraguatatuba e 
Ubatuba são, de acordo com o 
órgão, pontos mais arriscados, 
com alerta emitido de nível 
máximo. A Defesa Civil das 
cidades foram comunicadas.

O Centro de Monitoramento 
frisou que as famílias devem 
estar atentas às mudanças 
no solo em áreas com risco 
de deslizamento, e que não 
devem utilizar estradas. Os 
moradores devem acionar a 
Defesa Civil em caso de indício 
de deslizamentos.

Funcionários da Prefeitura de Caraguá trabalham na retirada de lama após fortes chuvas

Foto: Divulgação PMC

Reajuste de subsídios gera polêmica em Cruzeiro
Câmara de Cruzeiro aprova reposição de mais de 4% aos agentes políticos; alteração entra em vigor neste mês

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Por unanimidade, a Câmara 
de Cruzeiro aprovou na última 
sessão o projeto de sua mesa 
diretora que estabelece uma 
reposição de 4,31% dos valores 
dos salários dos servidores da 
Casa e dos subsídios dos vere-
adores, prefeito e vice-prefeito. 
Alvo de críticas pelas ruas e 
redes sociais, o Legislativo jus-
tificou que medida foi baseada 
na alteração anual do IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), respei-
tando recomendação do TCE 
(Tribunal de Contas do Estado).

Realizada na noite da últi-
ma segunda-feira, a primeira 
sessão legislativa de 2020 foi 

marcada pela decisão polê-
mica dos parlamentares que 
concederá o reajuste salarial 
aos funcionários da Câmara e 
agentes políticos do município 
a partir de fevereiro.  

Com a mudança, os subsídios 
dos nove vereadores saltarão 
de R$ 5,931 mil para R$ 6.131 
e do presidente da Câmara, 
Mario Notharangeli (SD), de 
R$ 7.909 mil para R$ 8,249 
mil. Já o do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PL) subirá de 
R$ 13.846 para R$ 14.442 e de 
seu vice, Davi Mota, o Doutor 
Davi (PV), passará de R$ 5,602 
para R$ 5,843. 

Em resposta às críticas po-
pulares, Notharangeli explicou 
a necessidade do ato. “Isto 
não foi um aumento, mas sim 
uma reposição nos subsídios. 

Este ação é totalmente legal, 
respeitando as exigências do 
TCE para que seu índice seja 
equivalente ao valor do IPCA 
de 2019. As finanças da Casa 
estão totalmente preparadas 
para lidar com este impacto 
orçamentário, pois o valor do 
repasse que receberemos da 
Prefeitura também mudará 
na mesma proporção do IPCA”. 

Durante entrevista ao pro-
grama “Atos no Rádio”, na 
última terça-feira, o vereador, 
que é integrante da mesa di-
retora, Sando Felipe de Souza 
(SD), defendeu a aprovação 
do projeto. “Não reajustamos 
salário nenhum, muito pelo 
contrário. Isso acontece nas 
câmaras do país inteiro, que 
todo mês de fevereiro fazem 
essa modificação dos subsídios 

dos agentes públicos. Em Cru-
zeiro, há muitos anos não há 
aumento, mas sim reposições 
de acordo com o IPCA. Nós 
não gastamos dinheiro à toa, 
inclusive o atual presidente 
devolveu quase R$ 1 milhão 
do duodécimo ao prefeito em 
dezembro”.  

Efeito – Poucas horas após a 
aprovação do projeto, diversos 
moradores utilizaram as re-
des sociais para protestarem 
contra a medida. Alguns afir-
maram que o posicionamento 
da Câmara de Cruzeiro foi 
na contramão de outras do 
estado, como a de Cachoeira 
Paulista, que no fim de janeiro 
aprovou uma redução de 69% 
dos subsídios para a próxima 
legislatura, despencando de R$ 
4,2 mil para R$ 1,3 mil. Sandro Felipe, que explicou adequação no subsídio ao IPCA de 2019

Foto: Reprodução
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Francisco Carlos

Bastidores da Política

Elcinho Vi...ra

Fabio Marcondes

Pulso firme 
O prefeito de Pinda, Isael Domin-

gues (PL), fez o que muitos de seus 
colegas das cidades vizinhas gosta-
riam de fazer, cobrar mais agilidade 
do governador João Doria para a 
inauguração do AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) de Tauba-
té. Descontente com a lentidão do 
Estado para desafogar o atendimento 
de saúde da região, como gestor 
e médico, Isael formulou ofício o 
descontentamento geral à Doria, já 
que muitos tucanos do pedaço tem 
“abaixado a cabeça”. Perguntem ao 
Rafael Goffi!!!

E por falar em...
...saúde pública A prefeitura de 

Pinda está ampliando a estrutura 
da rede de atendimento de saúde 
mental. O prefeito Isael Domingues 
(PL) anunciou 
que inaugurará 
em breve a pri-
meira unidade 
de CAPS Infantil 
do município. O 
Centro de Aten-
ção Psicossocial 
será especializa-
do em atender 
crianças e adolescentes diagnosti-
cados com transtornos mentais. A 
medida atende inclusive uma reco-
mendação do Ministério Público feita 
em 2012 e que foi “esquecida” pelo 
ex-prefeito Vito Ardito. 

Embaixo da terra
O prefeito Fábio Marcondes 

comemorou na semana passada a 
liberação de R$ 1 milhão do gover-
no federal, articulado pelo deputado 

Coronel Telha-
da, que serão 
destinados para 
melhorias na 
drenagem e pa-
vimentação de 
quatro bairros 
de Lorena. O re-
curso chega em 
boa hora, segun-
do Marcondes, 

que promete ‘virar a cidade do aves-
so’ com muitas obras, que faz parte 
do planejamento para o final de seu 
governo. 

Integração 
Com participação fundamental 

para que Lorena conseguisse re-
duzir seus índices de violência nos 
últimos oito anos, o prefeito Fábio 
Marcondes anunciou que a partir de 
fevereiro a cidade contará com mais 
um aliado no combate a criminali-
dade: o “Projeto Câmera Cidadã”. O 
programa garantirá que as imagens 
captadas por câmeras residenciais 
e de estabelecimentos comerciais 
sejam compartilhadas com o Centro 
de Monitoramento da Guarda Muni-
cipal, auxiliando no atendimento de 
ocorrências. A iniciativa, elogiada 
por leigos e especialistas, ajuda con-
solidar ainda mais o legado de Mar-
condes na área da segurança pública.

Barco à deriva
Inconformada com um início 

de ano marcado por uma onda de 
assassinatos, tiroteios e assaltos, os 
moradores de Cachoeira cobram 
que o prefeito Edson Nota (PL) ‘saia 
do mato’ e faça algo relevante para 
garantir mais segurança, como a 
implantação de uma Guarda Civil Ar-
mada. Paralelo a falta de segurança, 
o pessoal das redes sociais protestou 
sobre a ausência de projetos culturais 
e de capacitação profissional que 
pudessem oferecer aos jovens outros 
caminhos, ao invés do mundo do 
crime. Porém, o desânimo da maio-
ria é que, se depender da inércia de 
Nota, a população infelizmente terá 
que se acostumar com o cenário de 
desemprego e de ‘bang bang’...

Candidatura anunciada
A semana começou quente em 

Cachoeira Paulista com rumores 
de novas decisões judiciais e com 
o vice-prefeito Domingos Geraldo 
anunciando sua pré-candidatura à 
sucessão, com bala na agulha, quer 
dizer, com in-
formações que 
podem colocar 
muitos persona-
gens da atual ad-
ministração em 
'lugares indese-
jáveis'. Disseram 
que para garan-
tir seu direito de 
concorrer, Domingos pensa até em 
mudar de partido para manter distân-
cia segura da 'Motolândia ', enquanto 
o concorrente 'enfia o pé na jaca'...

Gol de letra 
Com reflexo positivo às famílias 

de baixa renda de Pinda, o prefeito 
Isael Domingues (PL) anunciou as 
inscrições para o programa de con-
cessão de bolsas universitárias para 
jovens carentes que sonham ingressar 
no ensino superior. O programa, em 
sua quarta edição consecutiva no 
governo de Isael, foi mais uma vez 
elogiado pela população alcançada 
– jovens e adultos, menos para o 
vereador Professor Osvaldo Negrão, 
que insiste em seguir criticando a 
iniciativa...  

Nada acrescentar
A Câmara de Lorena retomou 

nesta segunda-feira a temporada de 
sessões deste semestre com ares de in-
diferença da maior parte da população, 
provavelmente pelo perfil de alguns 
vereadores que mancham a imagem 
do Legislativo por serem rasos, bai-
xos, de conduta duvidosa e totalmente 
inconfiáveis. Qualquer semelhança 
com 'aquele' que foi 'premiado' com 
três ações de improbidade em dezem-
bro do ano passado, e também respon-
de por receptação, além de um outro 
apelidado de 'mágico do telhado', não 
se trata de mera coincidência...

Perguntar não ofende
Qual sentença que rolou no 

Tribunal de Justiça, que levou 
àquele foragido dos oficiais de 
justiça de Lorena a surtar, as-
sustando vizinhos e familiares 
numa crise de fúria? Afinal, 
com uma coleção de ações em 
curso em todas áreas da Justiça, 
é mais que natural que 'um dia a 
casa caia'. Tudo é uma questão 
de tempo...

Na falta de tu, vai tu mesmo
Já não é mais surpresa a nin-

guém de Guaratinguetá que o 
PSDB tenta levantar dos escom-
bros políticos em que se tornou, 
buscando com lupas nomes e 
filiados para lançar prefeito, vice 

e  uma chapa 
comple t a  de 
v e r e a d o r e s 
nesta eleição. 
Assim mesmo, 
o  r i s co  imi -
nente de uma 
i n t e r v e n ç ã o 
da estadual no 
diretório local 

não está descartada, tanto é que 
estão numa força-tarefa descomu-
nal para tentar empurrar o Chico 
Hair para o sacrifício.

Fogueira das vaidades
A maioria do cientistas polí-

ticos de Guaratinguetá acredita 
que  a  g r ande  opo r tun idade 
para o PSDB nesta eleição foi 
perd ida  quando os  tucanos , 
que ainda sobrevivem no ninho 
local, rejeitaram a possibilidade 
de receber a filiação do prefeito 
Marcus Soliva sugerida pelo 
próprio governador João Do-
ria. Mas na política quando os 
ventos estão contrários não é 
fácil, disseram que até o MDB 
de Argus Ranieri preferiu fazer 
aliança com o com o PDT do 
professor José, do que encarar 
o espólio tucano da cidade. Per-
guntem ao Malvadeza!!!

O vereador Elcio Vieira Junior, 
protagonista de discursos difamató-
rios na Câmara de Lorena, pode ter 
sua carreira polí-
tica encerrada por 
diversas improbi-
dades e denúncias 
que responde na 
Justiça, que vão 
desde dano ao 
erário, desvios, 
condenações por 
calúnias e entre outras: receptação de 
carro roubado.

Passado negro - a grande controvérsia!!!

Isael Domingues

Domingos Geraldo

Com mais de 300
casos confirmados, 
Lorena declara 
epidemia de dengue
Pelo segundo ano consecutivo, cidade entra 
para o grupo de alto contágio com aumento 
de 261% em duas semanas de atendimento

Bruna Castro
Lorena

Após o levantamento realizado pela 
Vigilância Epidemiológica de Lorena, 
foram contabilizados 280 novos casos 
de dengue. Apesar das iniciativas da 
secretaria de Saúde, como a retomada 
do Hospital de Campanha, a incidên-
cia da doença cresceu de maneira 
alarmante, gerando pânico entre a 
população e o decreto de estado de 
epidemia na tarde desta quarta-feira.

Em nota, a Prefeitura revelou que 
foram registradas 387 ocorrências, 
com 309 ainda sob suspeita. O au-
mento foi de 261% nos casos em um 
intervalo de duas semanas. No ano 
de 2019, a cidade também decretou 
epidemia com a marca de 874 casos 
suspeitos, sendo 315 positivos.

O estado de epidemia a nível munici-
pal pode ser decretado, de acordo com 
o Ministério da Saúde, quando existem 
surtos da doença por diversos bairros, 
e o número de infectados atinge o 
coeficiente municipal. Em Lorena, o 
número representa trezentos casos 
confirmados. “A secretaria de Saúde 

adotou o Hospital de Campanha 
para conferir mais celeridade ao 
atendimento de casos suspeitos, 
além de desafogar o fluxo do Pronto 
Socorro. Outra medida é o mutirão 
de limpeza, cujo primeiro bairro 
atendido foi o Parque das Rodovias, 
região com mais casos. Além disso, 
as visitas casa a casa, nebulizações e 
passagem do carro da fumaça tem 
sido intensificadas (trecho da nota)”.

A Prefeitura justificou que sem 
o auxílio da população, o combate 
ao mosquito Aedes aegypti não é 
possível, uma vez que a proliferação 
pode ser facilitada com o descarte 
irregular de lixo e o acúmulo de água 
nas residências. 

Na RMVale – Em Potim, os casos 
de dengue ultrapassaram o número 
de 1,6 mil em 2019, e nos primeiros 
dias de 2020 cerca de cem novos 
casos foram registrados. A Vigi-
lância Epidemiológica de Cruzeiro 
confirmou 123 casos positivos nas 
primeiras semanas de janeiro.

Em Cachoeira Paulista, foram 
140 notificações da doença, sen-
do 32 positivos e 80 aguardando 
resultado. 

Hospital de campanha montado na Santa Casa; Lorena decreta nova epidemia

Ubatuba faz campanha 
de prevenção ao câncer

Da Redação
Ubatuba

A secretaria de Saúde de Ubatuba 
deu início à uma nova ação de pre-
venção ao câncer. O trabalho tem 
o apoio da Associação de Bairro da 
Pedreira, que disponibilizou um 
ônibus adaptado.

Na próxima sexta-feira, das 9h às 
14h, a Praia do Perequê-Açu terá 
uma tenda da saúde. Uma unida-
de móvel oferecerá atendimento 
odontológico para rastreamento 
de câncer bucal, feito pela equipe 

de profissionais do Centro de 
Especialidades Odontológicas da 
Prefeitura, além de avaliações e 
cadastro de pacientes oncológicos.

O Inca (Instituto Nacional de 
Câncer), órgão ligado ao Minis-
tério da Saúde, divulgou uma 
estimativa que o país poderá ter 
625 mil novos casos de câncer 
em 2020.

A Organização Mundial de Saúde 
também divulgou dados sobre o 
câncer. Segundo a OMS, os regis-
tros da doença aumentarão cerca 
de 81% nos países em desenvolvi-
mento até 2040.

Foto: Rafaela Lourenço
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 27/2020 do PROC nº 59/2020-SUP – 172/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa responsável pelas apresentações musicais da banda 
Dona Cabela para o Carnaval da Família 2020, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2020, 
na praça Dr. Arnolfo Azevedo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: GABRIEL SPINELLI MONTEIRO DOS SANTOS32083864867
CNPJ Nº: 21.273406/0001-18
VALOR TOTAL: R$ 13.500,00(treze mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses DATA DA ASSINATURA: 11/02/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA 
com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93,
a  D I S P E N S A D E  L I C I TA Ç Ã O 
referente ao Processo nº 57/2020SUP; 
933/2020GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na contratação de 20 
(vinte) sessões de oxigenoterapia em 
“câmara hiperbárica” para a munícipe 
Maria José de Faria, em cumprimento de 
determinação judicial.
CONTRATADA: BAROMED LTDA
CNPJ Nº: 03.707.812/0001-60

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 58/2020SUP; 171/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 25, inciso III da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa responsável pelas apresentações musicais do Grupo Paranga, com dois 
bonecões, para o Carnaval da Família 2020, no dia 25 de fevereiro de 2020, na praça Dr. 
Arnolfo Azevedo. CONTRATADA: MARQUES & GASPAR PRODUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 12.820.449/0001-85

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 59/2020SUP; 172/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 25, inciso III da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa responsável pelas apresentações musicais da banda Dona Cabela para o 
Carnaval da Família 2020, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2020, na praça Dr. Arnolfo 
Azevedo. CONTRATADA: GABRIEL SPINELLI MONTEIRO DOS SANTOS
CNPJ Nº: 21.273406/0001-18

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROC Nº 24/20 SUP, 582/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do EXTRATO
DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo 
acima referido, onde lê-se “Processo 
nº 25/2020SUP”, leia-se “Processo nº 
24/2020SUP” onde lê-se “contratação 
de empresa especializada na prestação 
de serviço de fornecimento e entrega 
de lanche” leia-se “aquisição de bebidas 
e descartáveis”. O restante permanece 
inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROC Nº 23/20 SUP, 582/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do EXTRATO
DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo 
acima referido, onde lê-se “Processo 
nº25/2020SUP”, leia-se “Processo 
nº23/2020SUP”. O restante permanece 
inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 PP Nº 120/2019– PROC. Nº 720/19
O Município de Lorena-SP torna público 
que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima 
referido, cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada na prestação de 
serviços de desassoreamento de rios, 
manutenção de segurança e melhoria 
em escoamento de águas de chuva 
para execução de serviços de limpeza 
e desassoreamento com remoção de 
material de descarte de rios córregos para
prevenção de enchentes, conforme as 
necessidades apresentadas, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do 
objeto a empresa: EMPRESA: J B DO 
NASCIMENTO GUARATINGUETÁ
CNPJ Nº: 03.750.447/0001-76
Valor Total: R$ 337.272,00(trezentos trinta 
e sete mil duzentos setenta e dois reais)

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Juntada de Documento

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 PROC. Nº 730/2019
No dia 07 de Fevereiro de 2020, No dia 07 de fevereiro de 2020, o pregoeiro, juntamente 
com a comissão Permanente de Licitação, designado através da Portaria 7.374/2020 de 
02 de janeiro de 2020, fazem a juntada de documento da Certidão de Regularidade do 
FGTS da empresa DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA ME e da Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado 
de São Paulo e Certidão Negativa de Débitos Municipal da empresa W. L. DE AQUINO 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL, conforme exigido em edital, sendo 
assim HABILITADA. Nada mais havendo a tratar, a ata vai assinada pela a Comissão 
Permanente de Licitação.

PREFEITURA DE LORENA
Concorrência Pública Nº 06/2019 PROC. Nº 724/2019

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2019, 
que tem por objeto a concessão de gestão de apoio ao monitoramento de mobilidade 
urbana e operação de estacionamento rotativo controlado de veículos em vias e logradouros 
públicos do município de Lorena - SP, denominado “Zona Azul”. Comunicamos que a sessão 
pública agendada para o dia 11 de Fevereiro de 2020 às 14:00h, iniciada a sessão, foi dado
procedimento ao certame para a fase de lances que teve o seguinte resultado:
1º COLOCADO - SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL 
LTDA no valor de R$ 445.000,00.
2º COLOCADO - ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI no valor 
de R$ 425.000,00.
3º COLOCADO - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A no valor de R$ 413.333,33.
3º COLOCADO - G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA no valor de R$185.000,00.
5º COLOCADO - RG DA S ESCUDEIRO ESTACIONAMENTO LTDA no valor de 
R$165.000,00.
A empresa SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA 
deverá apresentar a proposta comercial e viabilidade econômica financeira realinhada no 
email <licitacao@lorena.sp.gov.br> até o dia de abertura da prova de conceito. Fica marcado 
para o dia 28/02/2020 ás 14:00h a prova de conceito O presidente juntamente com a CPL 
e representantes presentes, determina a suspensão da Sessão Pública.
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
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE 
REVITALIZAÇÃO 

DA AVENIDA DR. PEIXOTO DE CASTRO
A Prefeitura Municipal de Lorena, através da Secretaria de Obras e Planejamento 
Urbano e da Secretaria de Meio Ambiente, CONVOCA todos os cidadãos para 
AUDIÊNCIA PÚBLICA com objetivo de apresentar o Projeto de Revitalização 
da Avenida Dr. Peixoto de Castro – pavimentação e implantação de ciclovia, 
bairro Vila Zélia.
A audiência acontecerá no dia 18 de fevereiro de 2020, no auditório do CIEJAP 
Milton Ballerini, localizada na Avenida São José, nº 150, com início às 14h30. 
Para mais informações, no site da Prefeitura Municipal de Lorena, www.lorena.
sp.gov.br. Lorena, SP, 10 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 PROC. Nº 729/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de licença de uso de sistema de gestão pública, abrangendo 
os serviços de implantação, conversação, migração de dados, integração com outros 
sistemas, manutenção e customização, treinamento, suporte e atendimento, bem como 
suas atualizações, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ Nº: 04.985.752/0001-00
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, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,4
7,48,49, 50,51,52,53,54
VALOR TOTAL: R$ 552.000,00(quinhentos cinquenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 24/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 
PROC. Nº 725/2019

CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada, para contenção de talude 
de ponte sobre o Córrego Taboão, 
localizado no Bairro Poço Fundo, com 
fornecimento de materiais, mão de obra 
e equipamentos, conforme descrição, 
quanti tat ivos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENGEPLY ENGENHARIA 
SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 16.793.191/0001-26
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 70.318,74(setenta mil 
trezentos e dezoito reais setenta e quatro 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 07/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - 
PP Nº 120/2019– PROC. Nº 720/19

O Município de Lorena-SP torna 
público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento ao Pregão 
acima referido, cujo objeto é Contratação 
de empresa especializada na prestação 
de serviços de desassoreamento de rios, 
manutenção de segurança e melhoria 
em escoamento de águas de chuva 
para execução de serviços de limpeza 
e desassoreamento com remoção de 
material de descarte de rios córregos para 
prevenção de enchentes, conforme as 
necessidades apresentadas, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: J B DO NASCIMENTO 
GUARATINGUETÁ 
CNPJ Nº: 03.750.447/0001-76
Valor Total: R$ 337.275,93(trezentos 
trinta e sete mil duzentos setenta e cinco 
reais noventa e três centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Proc. Nº 11693/19GPRO - Contrato nº 03/17 – PP Nº 02/17
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA CNPJ: 
02.971.616/0001-35
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
do Contrato nº 03/17, decorrente do Processo Licitatório nº 17/17, PP nº 02/17, firmado 
em 31 de janeiro de 2017, 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 314 de janeiro de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, abaixo do Índice contratual 
(IGP-M),por acordo entre as partes, no percentual de 4,03% (quatro inteiros e três milésimos 
por cento), perfazendo o montante de R$ 204.585,65(duzentos e quatro mil quinhentos 
oitenta e cinco reais sessenta e cinco centavos) ao valor global 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 tremo aditivo é de R$ 5.288.133,57 (cinco 
milhões duzentos oitenta e oito mil cento trinta e três reais cinquenta e sete 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: 31/01/2020
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Escolas de samba divergem sobre júri 
e colocam em risco desfile de Guará
Atual campeã, Mocidade pede cumprimento de regulamento e cogita reunião interna 
em caso de descumprimento; Embaixada, Acadêmicos e Bonecos aguardam Oesg

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A indefinição sobre a es-
colha do júri do Carnaval 
de Guaratinguetá tem ge-
rado um debate em torno 
da possível desistência de 
escolas de samba no desfile 
competitivo deste ano. As 
informações extraoficiais 
são que as divergências de 
opiniões sobre os jurados 
paulistas ou mistos (paulis-
tas e fluminenses) podem 
levar a um racha entre as 
competidoras. Oficialmen-
te, nenhuma agremiação 

confirmou que vai desistir 
de competir.

A atual campeã, Mocida-
de Alegre do Pedregulho, 
a Embaixada do Morro e o 
Acadêmicos do Campo do 
Galvão contestam a escolha 
pelo júri misto e já apre-
sentaram recurso à Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá). O 
grupo de escolas alega falta 
de representatividade da 
Beira Rio, que participou da 
votação para definir o júri, 
mas não teria um repre-
sentante oficial e legal para 
emitir seu voto.

À época, Mocidade, Embai-

xada e Acadêmicos votaram 
pelo júri paulista. Unidos 
da Tamandaré, Bonecos 
Cobiçados e Beira Rio, pelo 
júri misto. A Oesg definiu o 
júri misto, após o empate, 
e, em seguida, a Beira Rio 
desistiu do desfile por não 
ter um representante oficial, 
já que há divergências entre 
membros da diretoria sobre 
quem preside e dirige a es-
cola. Com isso, há conflito de 
opiniões sobre essa votação, 
que terminou 3 a 3, mas 
poderia ter terminado 3 a 
2, com a ausência legal da 
Beira Rio.

“A Mocidade vai manter 

seu posicionamento, seu 
voto, como é de direito no 
artigo 35 do regulamento, 
da aprovação do mesmo 
corpo de jurado que vem 
avaliando o nosso Carna-
val. Foram duas avaliações 
muito bem feitas por essa 
equipe. No ano de 2018 a 
Mocidade foi a última colo-
cada, trabalhamos em cima 
de tudo que a gente perdeu 
nota, todos os nossos erros. 
Com o nosso trabalho ár-
duo, no ano de 2019 fomos 
campeãs”, detalhou o presi-
dente da Mocidade, Gabriel 
Barros. “Temos convicção 
que é um júri de excelente 

técnica e tem um gabarito à 
altura para avaliar o nosso 
Carnaval. Para a Mocidade 
não tem mudança, venceu 
nos dois últimos anos quem 
passou melhor pela avenida”.

Questionado se a escola 
pretende não desfilar com-
petitivamente, caso seja 
mantida a decisão pelo júri 
misto, o presidente da Mo-
cidade afirmou que se for 
descumprido um dos arti-
gos, será definido o futuro 
do desfile da agremiação. 
“A Mocidade respeita e está 
pautada no artigo 35 do 
nosso regulamento, que 
menciona que aprovação do 
corpo de jurado é aprovado  
(sic) pelas agremiações. Se o 
regulamento for respeitado, 
a Mocidade respeita toda as 
opiniões das coirmãs. Se o 
artigo não for respeitado, 
rasgando assim o nosso re-
gulamento, aí vamos sentar 
e conversar para vermos o 
que vamos decidir”.

Os representantes das es-
colas Embaixada do Morro, 
Acadêmicos do Campo do 
Galvão e Bonecos Cobiçados 
foram procurados, mas não 
quiseram se manifestar, 
alegando que apenas a Oesg 
poderia falar o caso. Todas 
agremiações descartaram 
desistir da competição no 
momento.

O representante da Uni-
dos da Tamandaré não foi 
encontrado. Presidente da 
Oesg, Maurício Fernandes 
foi procurado, mas preferiu 
não comentar o imbróglio e 
alegou compromissos par-
ticulares.

O presidente da Mocidade Alegre, Gabriel Barros, durante premiação em 2019; escola cobra definição da Oesg para confirmar desfile em 2020

Fotos: Arquivo Atos

EDP alerta 
para os riscos 
com energia 
elétrica 

Da Redação
Região

As fortes chuvas que 
atingiram a região durante 
o mês de janeiro chama-
ram a atenção em relação 
aos cuidados com as re-
des elétricas. Segundo a 
EDP, durante tempestades 
com incidência de raios 
e trovões, o recomenda-
do é retirar da tomada 
equipamentos elétricos 
e eletrônicos para evitar 
descargas elétricas que 
podem queimar aparelhos 
sensíveis como computa-
dores, modems, telefones 
e televisões.

Entre os procedimentos 
de segurança recomenda-
dos pela empresa estão a 
manutenção de instala-
ções elétricas, desligar 
aparelhos quando há lon-
gas ausências no imóvel, 
não estabelecer ligações 
clandestinas e irregula-
res em redes elétricas, 
evitar contato direto em 
redes ou equipamentos 
elétricos com o corpo 
molhado e a formação 
de goteiras próximas às 
instalações. 

A EDP advertiu aos pe-
destres que não caminhem 
em locais alagados e com 
a presença de bueiros. Em 
casos de fortes chuvas 
é aconselhável não ficar 
em locais descampados e 
debaixo de árvores, assim 
como manter a distância 
de fios e cabos elétricos.

Outras prevenções po-
dem ser encontradas no 
site da empresa, edponline.
com.br ou no aplicativo 
disponível para aparelhos 
Android e IOS.


