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Justiça determina desbloqueio
de acesso a Aparecida e Potim
Tribunal de Justiça cassa liminar de proibição de entrada de veículos de turistas

O TJ - SP (Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo) der-
rubou nesta terça-feira (24) a 
liminar que determinava o blo-
queio do tráfego de veículos 
nos trechos de entrada e saída 
de Aparecida como medida de 

prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
A decisão afeta também Potim, 
que tem seu acesso através da 
‘Capital da Fé’. Proferido pelo 
presidente do TJ - SP, Geraldo 
Francisco Pinheiro, o parecer 

exige a retirada imediata de 
obstáculos e barreiras mon-
tadas pela Polícia Rodoviária 
Estadual nos pontos de acesso 
à Aparecida, sendo os prin-
cipais pela BR-488 ligados à 
rodovia Presidente Dutra. Em 

seu despacho, Pinheiro justifi-
ca que a decisão da Justiça de 
Guaratinguetá, que ordenou 
na última segunda-feira o 
bloqueio à ‘Terra da Padroei-
ra’ após pedido do Ministério 
Público, desconsiderou “que 

medidas necessárias à conten-
ção da pandemia de Covid-19 
precisam ser pensadas em um 
todo coerente, coordenado 
e sistêmico (trecho do docu-
mento)”.
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A empresa de transporte 
público, Viva Pinda, em ação 
conjunta com a secretaria de 
Segurança Pública e Depar-
tamento de Mobilidade Ur-
bana DE Pindamonhangaba, 
anunciaram recentemente 
uma nova readequação dos 
horários e linhas de ônibus. 
De acordo com informações 
da Prefeitura, o objetivo da 
ação é atender as pessoas 
que precisam trabalhar e 
dependem do transporte 
público para se locomo-
verem, apesar do decreto 
municipal que suspendeu 
o atendimento do comércio 
na cidade.

Com novos 
horários, Viva 
Pinda recebe 
reclamações
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Ônibus do Viva Pinda, empresa responsável pelo sistema de transporte público na cidade; passageiros reclamam de lotação em horário de pico

Consultas são 
suspensas no 
CEM de Pinda

Com o intuito de diminuir 
as aglomerações e concen-
trações de pessoas no CEM 
(Centro de Especialidades 
Médicas), no Centro, a se-
cretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba suspendeu 
todas as consultas médicas 
agendadas. Ação está de 
acordo com o decreto muni-
cipal que orienta para que as 
pessoas não fiquem reunidas 
durante a pandemia da Co-
vid-19, o novo coronavírus, 
com o novo coronavírus. De 
acordo com informações da 
Prefeitura, todos os exames 
e consultas presenciais estão 
suspensos, incluindo os que 
tiveram agendamento. O 
atendimento será exclusi-
vamente por meio de “tele-
consulta”.
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Ubatuba afasta 
turistas com 
proibição de 
acesso à praia

Após a Justiça Federal sus-
pender no último final de 
semana o bloqueio das prin-
cipais rodovias do Litoral 
Norte, a Prefeitura de Ubatuba 
intensificou nesta terça-feira 
(24) suas ações de fiscalização 
para tentar convencer turistas 
a retornarem às suas cidades 
de origem, evitando o contágio 
do coronavírus no município 
praiano.
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Cachoeira Paulista investiga primeira morte 
por suspeita de contaminação por Covid-19
Homem de 58 anos faleceu após três dias de atendimento; cidade aguarda resultado de exames

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista 

A Prefeitura de Cachoei-
ra Paulista informou que 
investiga a morte de um 
homem na última quinta-
-feira. A suspeita é para con-
taminação pelo Covid-19, o 
coronavírus.

O setor de Vigilância Epi-
demiológica foi notificado, 
na última quinta-feira, pelo 
Pronto Atendimento sobre a 
ocorrência de um homem de 
58 anos, morador da zona 
rural, suspeito de Covid-19. 
Ele apresentou outros sin-
tomas como febre, cefaleia 
(dor de cabeça), mialgia (dor 
muscular), vômito, náusea e 
falta de ar.

Segundo a secretaria de 
Saúde, o peciente perma-
neceu sob internação hos-
pitalar recebendo cuidados 
médicos, mas faleceu no úl-
timo domingo. A Prefeitura 
aguarda análise das amos-
tras de sangue que foram 

enviadas ao Instituto Adol-
pho Lutz para averiguação 
das patologias especificas. 
O objetivo da investigação 
é confirmar a etiologia do 
caso e avaliar sobre possí-
veis fatores associados à 
morte, seguindo protocolo 
definido pelo Ministério da 
Saúde para óbitos suspeitos.

No último dia 20, foi no-
tificado como suspeita de 
coronavírus o caso de uma 
mulher de 23 anos, gestan-
te. Ela esteve em um evento 
na cidade de São Paulo e 
apresentou sintomas ca-
racterísticos do agravo, 
como: tosse e falta de ar, a 
paciente está em isolamento 
domiciliar sendo acompa-
nhada pela enfermeira da 
Unidade de Saúde do bairro.

A RMVale contabiliza 545 
casos suspeitos do Covid-19, 
sendo 33 em Guaratingue-
tá, 7 em Cruzeiro, 136 em 
Taubaté, 124 em São José 
dos Campos, Ubatuba 34 
e em Lorena 27 casos sus-
peitos. Pronto Socorro de Cachoeira Paulista; cidade aguarda exames sobre paciente morto no último domingo

Cruzeiro tem 
dificuldades 
com “barreiras 
sanitárias”

Na tentativa de conter o 
avanço do Covid-19 (novo 
coronavírus), a Prefeitura de 
Cruzeiro publicou quatro de-
cretos na última segunda-feira 
(23), sendo que um deles (nº 
31), criava a chamada “barreira 
sanitária”, proibindo a entrada 
de pessoas que não moram na 
cidade, com exceção de assis-
tências médicas e profissionais.

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD) falou da neces-
sidade de aumentar a rigidez 
para conter o vírus. “Barreiras 
sanitárias em três pontos da 
cidade, para que nós possamos 
ter maior controle de quem 
entra na idade. E caso seja não 
seja necessário, não entrarão 
em Cruzeiro. Caminhões de 
mercadorias, apenas aquelas 
que forem necessárias para 
nossas vidas”, destacou o pre-
feito. Funcionários da Vigilân-
cia Sanitária, Saúde Pública 
e Polícia Militar, chegaram a 
montar uma tenda, mas foram 
orientados a modificar as ações 
e o local das atividades, já que 
estavam em uma rodovia de 
competência da PRF.
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Justiça determina desbloqueio 
de acesso a Aparecida e Potim
TJ cassa liminar de proibição de entrada de veículos de turistas

Lucas Barbosa
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O TJ - SP (Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo) 
derrubou nesta terça-feira 
(24) a liminar que determi-
nava o bloqueio do tráfego 
de veículos nos trechos de 
entrada e saída de Aparecida 
como medida de prevenção 
ao contágio pelo novo coro-
navírus (Covid-19). A decisão 
afeta também Potim, que 
tem seu acesso através da 
‘Capital da Fé’. 

Proferido pelo presidente 
do TJ - SP, Geraldo Francisco 
Pinheiro, o parecer exige a 
retirada imediata de obstá-
culos e barreiras montadas 
pela Polícia Rodoviária Esta-
dual nos pontos de acesso à 
Aparecida, sendo os princi-
pais pela BR-488 ligados à 
rodovia Presidente Dutra.

Em seu despacho, Pinheiro 
justifica que a decisão da 
Justiça de Guaratinguetá, 
que ordenou na última se-
gunda-feira o bloqueio à 
‘Terra da Padroeira’ após pe-
dido do Ministério Público, 
desconsiderou “que medidas 
necessárias à contenção da 
pandemia de Covid-19 pre-

cisam ser pensadas em um 
todo coerente, coordenado 
e sistêmico (trecho do do-
cumento)”. 

A liminar derrubada, as-
sinada pela juíza Juliana 
Ornellas, seguia a recomen-
dação do Ministério Público 
de que Aparecida não possuí 
infraestrutura hospitalar ca-
paz de atender um alto volu-
me de pacientes caso ocorra 

Movimento quase zerado no Santuário de Aparecida, onde visitas de fiéis estão barradas há seis dias

Foto: Marcelo A. dos Santos

um surto de coronavírus no 
município. E que para evitar 
este quadro, seria prudente a 
proibição temporária da en-
trada de turistas, reduzindo 
as chances de contágio na 
cidade.

Em média, a estância 
turística religiosa recebe 
aproximadamente cem mil 
visitantes por final de se-
mana. A decisão anterior 

permitia a entrada apenas 
de motoristas que compro-
vassem serem moradores de 
Aparecida ou Potim, ou que 
desempenhassem trabalhos 
considerados essenciais 
em algum dos municípios. 
Também era autorizado o 
acesso de veículos de trans-
porte de produtos básicos 
(alimentos, medicamentos 
e combustíveis).

A empresa de transporte 
público, Viva Pinda, em ação 
conjunta com a secretaria de 
Segurança Pública e Depar-
tamento de Mobilidade Ur-
bana DE Pindamonhangaba, 
anunciaram recentemente 
uma nova readequação dos 
horários e linhas de ônibus. 

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, o objetivo 
da ação é atender as pessoas 
que precisam trabalhar e 
dependem do transporte 
público para se locomove-
rem, apesar do decreto mu-
nicipal que suspendeu o 
atendimento do comércio 
na cidade. “A mudança nos 
horários e linhas de ônibus 
se dá em virtude do risco de 

contaminação por coronavírus, 
(Covid-19) e em conformidade 
com determinações de órgãos 
federais, estaduais e até inter-
nacionais, considerando que a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba decretou novas regras para 
o funcionamento do comércio 
no intuito de diminuir a movi-
mentação de pessoas”, afirmou 
a Prefeitura em nota.

Mas a população tem re-
clamado da aglomeração que 
gera dentro dos ônibus, pois os 
horários estão distanciados e 
não circulando normalmente. 
Diversos moradores relataram 
nas redes sociais que não havia 
nem mesmo como se segu-
rarem nos ônibus, devido ao 
grande fluxo de pessoas que 
estavam dentro do veículo.

A Viva Pinda não se pronun-
ciou acerca das aglomerações 
até a publicação desta matéria.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Viva Pinda readéqua 
horários e população 
reclama da lotação

Ônibus do Viva Pinda em ponto de embarque; novas reclamações

Cruzeiro tem dificuldade 
para implantar “barreiras 
sanitárias” contra Covid-19
Decreto publicado pela Prefeitura pretendia, entre 
outras coisas, proibir entrada de pessoas na cidade

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Na tentativa de conter o 
avanço do Covid-19 (novo 
coronavírus), a Prefeitura de 
Cruzeiro publicou quatro de-
cretos na última segunda-feira 
(23), sendo que um deles (nº 
31), criava a chamada “barreira 
sanitária”, proibindo a entrada 
de pessoas que não moram na 
cidade, com exceção de assis-
tências médicas e profissionais.

Nas redes sociais, o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (SD) 
chegou a falar da necessidade 
de aumentar a rigidez das 
ações para conter o avanço do 
vírus na cidade. “Barreiras sani-
tárias em três pontos da cidade, 
para que nós possamos ter 
maior controle de quem entra 
na idade. E caso seja não seja 
necessário, não entrarão em 
Cruzeiro. Caminhões de mer-
cadorias, apenas aquelas que 
forem necessárias para nossas 

vidas”, destacou o prefeito.
Funcionários da Vigilância 

Sanitária, Saúde Pública e 
Polícia Militar, chegaram a 
montar uma tenda, mas foram 
orientados a modificar as ações 
e o local das atividades, já que 
estavam em uma rodovia de 
competência da PRE (Polícia 
Rodoviária Estadual).

Diante das orientações e 
empecilhos legais de proibir o 
acesso a Cruzeiro, a administra-
ção municipal montou o que foi 
classificado como “blitz sanitá-
ria”, em três pontos dentro do 
perímetro urbano: na avenida 
Rogério Mariano, na rotatória 
da Voluntários Paulista, próxi-
ma a entrada de Larvinhas, e 
no início da avenida Capitão 
Neco, próximo aos bairros KM 
4 e Pontilhão, que dão acesso 
à rodovia que liga Cruzeiro ao 
Sul de Minas Gerais.

O secretário de Segurança, 
Coronel Hélcio Vieira, negou 
que a Prefeitura estivesse 
proibindo a entrada de pessoas, 
alegando que houve apenas 
um equivoco no local em que 
foi montado a tenda para blitz 
educativa. “Na verdade, não é 
barreira sanitária, mas sim blitz 
sanitárias. Não estamos impe-

dindo as pessoas de entrarem 
no município, e o que aconte-
ceu é que queríamos fazer em 
um trecho de competência da 
rodoviária estadual, e por isso 
tivemos que trocar o local”, 
explicou.

Segundo Vieira, as tendas 
montadas nos pontos da ci-
dade servem como medida de 
orientação e não impedimento. 
“Nós fazemos uma triagem de 
orientação e verificação se os 
passageiros estão com alguma 
alteração fisiológica para enca-
minha-los para tratamento. Ou 
aqueles que estão vindo visitar 
ou qualquer outra coisa, pedin-
do para retornar, mas tudo de 
maneira orientativa”.

Sobre o termo utilizado no 
decreto, o secretário minimi-
zou o equívoco, alegando que 
o termo “barreira sanitária” é 
técnico, e que se tratava apenas 
de uma maneira de expor uma 
atividade educativa.

Cargas – Quanto à entrada 
de cargas na cidade, Vieira 
explicou que não estão proi-
bidas as entradas de nenhum 
material, mas sim orientados a 
não descarregarem na cidade 
para evitar a transmissão do 
coronavírus.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2019 PROC. Nº 713/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção de pavimentação em
bloquetes e paralelepípedos em diversas vias urbanas da municipalidade, com fornecimento 
de material, equipamento e mão de obra, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP
CNPJ Nº: 17.272.007/0001-65
VALOR TOTAL: R$ 2.172.000,00 (dois milhões cento setenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 22/2020 PROC. Nº 127/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para o 
fornecimento de sistema semafórico e serviços de instalação de cabeamento aéreo para 
o Município de Lorena/SP, a ser implantado nos cruzamentos da Avenida Dr. Peixoto de 
Castro com as Ruas: João Batista, Monte Castelo, Nossa Senhora de Fátima, Gonçalves 
Dias e Machado de Assis; a realizar-se às 09h30min do dia 07 de abril de 2020, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2019 PROC. Nº 717/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para conserto e manutenção dos próprios públicos
do município, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 08.932.903/0001-12
VALOR TOTAL: R$ 54.752,80 (cinquenta e quatro mil setecentos cinquenta e dois reais e
oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: Concorrência Pública Nº 03/2020 PROC. Nº 117/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO no Anexo VI – Minuta de Escritura 
Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Hipoteca no Edital do processo licitatório 
acima referido, onde lê-se “... em laudo de avaliação elaborado por Engenheiro Civil no 
Processo Administrativo nº 4968/2019 ...” leia-se “... em laudo de avaliação no Processo 
Administrativo nº 11.109/2019 ...” O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 PROC. Nº 728/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as necessidades dos pacientes
do Município de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CNPJ Nº: 25.380.578/0020-41
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 378.800,00 (trezentos setenta e oito mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 23/2020 PROC. Nº 129/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, ata de registro de preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica preventiva e 
corretiva nos equipamentos e cabeamentos telefônicos nos departamentos da Prefeitura 
Municipal de Lorena/SP pelo período de 12 (doze) meses; a realizar-se às 09h30min do dia 
08 de abril de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2186 -Lucas Barbosa de Assis e Ana Carolina dos Reis Rodrigues 
Souza. Ele, nacionalidade brasileira, Militar, solteiro, nascido no dia 17 
de novembro de 1993, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, 
234, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Geraldo Majela e Cristina Elisa 
Barbosa de Assis.  Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 
nascida no dia 12 de novembro de 1993, residente e domiciliado na  
Rua Castelo Branco, 234, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Silvio 
Rodrigues de Souza e Cristina Aparecida dos Reis Rodrigues de Souza.
2187 -Jefferson Stuart dos Santos e Andréa Cristina do Espirito 
Santo. Ele, nacionalidade brasileira,corretor de imóveis, solteiro, nascido 
no dia 19 de outubro de 1977, residente e domiciliado na Prof. Ana Rosa 
Soares Penido, 28, Centro, Aparecida/SP, filho de José dos Santos e 
Maria do Carmo Santos . Ela, nacionalidade brasileira, auxiliar de vendas, 
divorciada, nascida no dia 12 de junho de 1976, residente e domiciliado na 
Rua Itabaiana,115, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Benedicto Alexandre 
do Espirito Santo e Edwirges Ribas do Espirito Santo.
2188 -José Eduardo Jeronymo de Freitas Carvalho e Grasiele 
Duarte Ferreira. Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido no dia 18 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado na Rua 
Benjamin Arantes, 240, Jardim Paraíba, Aparecida/SP, filho de Aloisio 
Alves de Carvalho e Lucimar de Freitas. Ela, nacionalidade brasileira, 
administradora, solteira, nascida no dia 01 de julho de 1970, residente 
e domiciliado na Benjamin Arantes, 240, Jardim Paraíba, Aparecida/SP, 
filha de Cleber Duarte Ferreira e Jeane Kelen de Araujo.
2189 -João Paulo Mendes de Andrade e Eduarda Carolina Elache 
Pedrilho. Ele, nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro,  nascido 
no dia 17 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Mário 
Guedes, 67, Jardim Paraíba, Aparecida/SP, filho de Francisco Batista de 
Andrade e Maria Ágda Mendes de Andrade. Ela, nacionalidade brasileira, 
comerciante, solteira, nascida no dia  09 de janeiro de 1987, residente e 
domiciliado na Mário Guedes, 67, Jardim Paraíba,Aparecida/SP, filha de 
Sandro Eduardo Pedrilho e Miriam de Almeida Elache Pedrilho.
2190 -Sergio Joaquim Bento e Ana Maria do Nascimento Camargo. 
Ele, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido no dia 24 de abril de 1962, 
residente e domiciliado na Rua Avelino Ferreira, 157, Santa Terezinha, 
Aparecida/SP, filho de Iracema Bento. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, 
divorciada, nascida no dia 29 de agosto de 1965, residente e domiciliado 
na Rua Avelino Ferreira, 157, Santa Terezinha,Aparecida/SP, filha de 
Benedicto Lino de Camargo e Francisca do Nascimento Camargo.
 2191 -Ivanildo Francisco dos Santos e Suzimare Santos Martins.  
Ele, nacionalidade brasileira, recepcionista, solteiro, nascido no dia 11 
de janeiro de 1982, residente e domiciliado na Rua Itapemirim, 476, 
Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Antonio Francisco dos Santos e Ivonete 
Alves dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, camareira, solteira, no 
dia 12 de dezembro de 1989 , residente e domiciliado na Rua Itapemirim, 
476, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Luiz Carlos do Carmo Martins e 
Geralda Aparecida dos Santos Martins.
2192 -Luiz Carlos Rodrigues e Ionilde Gomes Presidina. Ele, 
nacionalidade brasileira, funcionário publico aposentado, divorciado,  
nascido no dia 01 de janeiro de 1948, residente e domiciliado na Rua 
Benedito Jesus Dias filho, 60, Santa Luzia, Aparecida/SP, filho de 
Geraldo Rodrigues e Vicentina de Oliveira Rodrigues.  Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 19 de outubro de 1960, residente 
e domiciliado na Rua Benedito Jesus Dias filho, 60, Santa Luzia, 
Aparecida/SP, filha Manoel Maria Presidina e Ione Gomes Presidina.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
RESULTADO: FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO Nº 014/2020
CONVITE Nº 04/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para a Execução de Obra de Pavimentação 
em bloquetes intertravados 16 faces, com guia pré-moldada PMSP100 na Rua Joaquim 
Henrique, situada no Bairro Bom Jesus, neste município.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, vem 
através deste, comunicar a todos os interessados o resultado da sessão de abertura dos 
Envelopes Proposta das empresas habilitadas, ocorrida dia 24/03/2020 às 9h, ficando assim 
classificadas: Em 1º lugar: Carlos Pereira Araujo Construção ME, CNPJ nº 21.564.305/0001-
04, pelo valor global de R$ 57.823,55 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais 
e cinquenta e cinco centavos); em 2º lugar: Construtora Ferreira Cruzeiro ME, CNPJ nº 
10.872.311/0001-02, pelo valor global de R$ 59.717,63 (cinquenta e nove mil, setecentos 
e dezessete reais e sessenta e três centavos) e, em 3º lugar: Campos Melo Engenharia 
Ltda, CNPJ nº 07.291.184/0001-35, pelo valor global de R$ 59.717,63 (cinquenta e nove 
mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), obedecidos os critérios de 
desempate do § 2º, Art. 46 da Lei 8666/93. Fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias 
úteis, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93, referente à Fase Julgamento das Propostas. 
Transcorrido o "prazo in albis", o processo será encaminhado à apreciação do Senhor 
Prefeito Municipal para deliberação. Os autos do processo estão com vista franqueada 
aos interessados na Diretoria de Compras e Licitações, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, no horário de expediente.
Silveiras, 24 de março de 2020.

Eline Sodero Boaventura 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
RESULTADO: FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO Nº 015/2020
CONVITE Nº 05/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para a Execução de Obra de Reforma no 
Campo de Futebol e Vestiários e, também, da Iluminação do Campo, localizado no Bairro 
Bom Jesus neste município.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, vem através 
deste, comunicar a todos os interessados o resultado da sessão de abertura dos Envelopes 
Proposta das empresas habilitadas, ocorrida dia 24/03/2020 às 14h, ficando assim 
classificadas: Em 1º lugar: Carlos Pereira Araujo Construção ME, CNPJ nº 21.564.305/0001-
04, pelo valor global de R$ 180.583,00 (cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta e três reais); 
em 2º lugar: Campos Melo Engenharia Ltda, CNPJ nº 07.291.184/0001-35, pelo valor global 
de R$ 182.725,89 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove 
centavos) e, em 3º lugar: Construtora Ferreira Cruzeiro ME, CNPJ nº 10.872.311/0001-02, 
pelo valor global de R$ 183.260,92 (cento e oitenta e três mil, duzentos e sessenta reais 
e noventa e dois centavos). Fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme 
artigo 109 da Lei 8.666/93, referente à Fase Julgamento das Propostas. Transcorrido o 
"prazo in albis", o processo será encaminhado à apreciação do Senhor Prefeito Municipal 
para deliberação. Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na 
Diretoria de Compras e Licitações, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, 
em Silveiras/SP, no horário de expediente.
Silveiras, 24 de março de 2020.

Eline Sodero Boaventura
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Consultas médicas estão suspensas
no Centro de Especialidades Médicas
Unidade de saúde central paralisa atendimento de pacientes durante a pandemia de Covid-19

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com o intuito de diminuir 
as aglomerações e concen-
trações de pessoas no CEM 
(Centro de Especialidades 
Médicas), no Centro, a secre-
taria de Saúde de Pindamo-
nhangaba suspendeu todas 
as consultas médicas agen-
dadas. Ação está de acordo 
com o decreto municipal que 
orienta para que as pessoas 
não fiquem reunidas durante 
a pandemia da Covid, com o 
novo coronavírus.

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, todos 
os exames e consultas pre-
senciais estão suspensos, 
incluindo os que tiveram 
agendamento. O atendimen-
to será exclusivamente por 
meio de “teleconsulta”. O 
médico especialista entrará 
em contato com o paciente 

O Centro Médico de Especialidades, que anunciou que não receberá mais pacientes durante crise do novo coronavírus; prioridade para Covid

Foto: Bruna Silva

via telefone, e se houver a 
constatação de quadro ur-
gente, o profissional de saúde 
orientará o paciente acerca 
de como proceder. “Todas as 
orientações serão passadas 
por telefone”.

Em coletiva de imprensa, 
na última quarta-feira, a se-
cretaria de saúde, Valéria dos 
Santos, afirmou que estava 
preocupada com a quanti-
dade de pessoas que estava 
no Centro de Especialidades. 
Segundo ela, os funcionários 
contaram que cerca de duas 
mil pessoas haviam passado 
pela unidade, naquele dia. 
Por isso, ela orientou que os 
profissionais de saúde comu-
nicassem aos pacientes que 
evitassem ao máximo ficar 
juntos por causa do risco de 
uma possível contaminação 
comunitária.

Para a população que pre-
cisa fazer curativos, nesta 
unidade de saúde, haverá a 
orientação por telefone, e em 
casos urgentes a equipe deve 
orientar quanto ao procedi-
mento. Em casos de atendi-
mento de infectologia, estão 
suspensas as assistências de 
rotina e o monitoramento 
será feito por telefone. Os 
números para ligação pode-
rão ser atualizados pelo call 
center 0800 878 9629.

Para afastar turistas, Ubatuba proíbe acesso às praias
Guarda Municipal barra visitantes em orlas da cidade, que tem 34 casos suspeitos de coronavírus até esta terça

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após a Justiça Federal sus-
pender no último final de 
semana o bloqueio das prin-
cipais rodovias do Litoral 
Norte, a Prefeitura de Ubatuba 
intensificou nesta terça-feira 
(24) suas ações de fiscalização 
para tentar convencer turistas 
a retornarem às suas cidades 
de origem, evitando o contágio 
do coronavírus no município 
praiano. Além de manter 
“barreiras sanitárias” em vias 
estratégicas, o Executivo proi-
biu a entrada de banhistas e 
comerciantes em suas praias.

Contabilizando 34 casos 
suspeitos de coronavírus (Co-
vid-19) em Ubatuba, o prefeito, 
Délcio Sato (PSD), baixou um 
decreto na noite da última se-
gunda-feira (23), determinan-
do os bloqueios dos trechos 
de acessos as mais de cem 
praias da cidade. Fiscalizada 
pela Guarda Civil Municipal, 

a medida garante que apenas 
pescadores profissionais, que 
estejam com suas licenças em 
dia, permaneçam frequentan-
do os locais para manterem 
suas atividades econômicas.

Já as orlas que podem ser 
acessadas através de con-
domínio particulares, serão 
fiscalizadas pelas empresas 
administradoras dos residen-
ciais. “Tomamos essa medida 
visando minimizar a propa-
gação do vírus e preservar a 
saúde pública. Contamos com 
o bom senso dos moradores 
e de turistas, que ainda insis-
tem em vir para nossa cidade 
apesar deste ser o momento 
de ficarem em casa. Reforça-
mos que, quando tudo isso se 
normalizar, todos serão muito 
bem-vindos aqui”, justificou o 
prefeito.

Sato explicou ainda que 
equipes da Guarda Civil Muni-
cipal e da Vigilância Sanitária 
atuam, das 10h às 17h, em 
“barreiras de conscientização” 
nas principais avenidas dos 

três trechos de entrada de 
Ubatuba. Entregando panfle-
tos informativos sobre a pan-
demia, os agentes orientam os 
turistas a retornarem aos seus 
lares, garantindo o período de 
isolamento social.

Enquanto no Centro a ação é 
realizada na avenida Professor 
Thomaz Galhardo, no bairro 
Itaguá, ela ocorre na avenida 
Capitão Felipe. Já no bairro 
Perequê-Açu, a barreira está 
montada na avenida Padre 
Manoel da Nóbrega. 

De acordo com o Executivo, 
a medida foi adotada para ten-
tar conter o fluxo de entrada 
de visitantes, já que a Justiça 
Federal revogou na tarde do 
último sábado o pedido limi-
nar do Ministério Público do 
Estado que restringiu, no dia 
anterior, o acesso de turistas à 
Ubatuba, por meio de rodovias 
federais e estaduais.

A decisão federal, que de-
sagradou a população do 
município litorâneo, garan-
tiu a retirada das barreiras 

formadas pela Prefeitura e a 
Polícia Rodoviária Estadual 
nas rodovias Oswaldo Cruz 
e Rio-Santos. “Lamentamos 

muito esta decisão, pois es-
távamos obtendo resultados 
positivos ao evitarmos a en-
trada de veículos na cidade e 

diminuindo drasticamente a 
aglomeração de pessoas em 
nosso município, que está de 
quarentena”, ressaltou Sato.


