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Potim convoca aprovados da saúde 
em concurso público no início de abril
Enfermeiros e técnicos de enfermagem são chamados para atender pandemia 
de coronavírus; outros aprovados podem ter convocação em até dois anos

Leandro Oliveira
Potim

A Prefeitura de Potim dará 
início à convocação dos apro-
vados do concurso público 
municipal no próximo dia 2. 
De início serão chamados os 
profissionais da área da saúde, 
devido à pandemia de corona-
vírus e a preocupação com o 
aumento de casos na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Potim tem até o momento 
dois casos suspeitos. O con-
curso público, aberto no ano 
passado, previa no edital a con-
tratação de 127 pessoas, entre 
profissionais contratados 
diretamente para os cargos e 

vagas para cadastro reserva. 
As convocações terão início 
na próxima semana e o prazo 
máximo para o chamamento 
é de dois anos.

“Vamos dar prioridade aos 
profissionais da saúde tendo 
em vista essa pandemia de 
coronavírus. A gente precisa 
dar provimento aos traba-
lhadores da saúde, já que há 
iminente necessidade de pro-
fissionais dessa secretaria. Os 
demais aprovados, nós temos 
um prazo de dois anos para 
convoca-los, segundo o edital 
e a necessidade pertinente”, 
afirmou a secretaria de Admi-
nistração de Potim, Raphaela 
Abrantes.

De acordo com a secretária, 
serão convocados enfermeiros 

e técnicos de enfermagem. 
Áreas que não contam atu-
almente com profissionais 
concursados, também rece-
berão aprovados. “Existe a 
área da saúde e alguns cargos 
da administração municipal 
pontuais que nós não temos 
nenhum servidor, e também 
serão convocados”, afirmou 
Raphaela. “Estamos analisan-
do a necessidade de procura-
dores e quantos, contador e 
tesoureiro”.

A secretaria garantiu que as 
licitações em andamento no 
município não serão suspen-
sas e não nenhuma mudança 
programada nos certames em 
virtude do Covid-19. “Todos 
os atos administrativos, pro-
cessos de compras, licitações 

acontecem normalmente. Pelo 
próprio decreto estadual do 
governador, não foram sus-
pensas as atividades no setor 
de abastecimento, construção 
civil, tendo em vista que são 
essenciais para todas as cida-
des”, finalizou.

No RMVale, São José dos 
Campos tem 18 casos confir-
mados de coronavírus e três 
mortes suspeitas, enquanto 
Taubaté e São Sebastião têm 
dois casos, cada, sendo uma 
morte confirmada no municí-
pio do Litoral Norte. As demais 
cidades da região registram 
apenas pacientes com suspeita 
de Covid19, com duas mortes 
investigadas em Pinda, uma 
em Cachoeira Paulista e qua-
tro em Guaratinguetá.

Pinda e Guará 
apuram cinco 
mortes por 
coronavírus

Unidade Básica de Saúde em Potim; que vai convocar aprovados em concurso público nesta semana para ampliar atendimento contra Covid-19

Ex-secretário de São 
Sebastião é a primeira 
vítima fatal do Covid-19 
no município do Litoral

A Prefeitura de São Se-
bastião confirmou no início 
da tarde desta segunda-fei-
ra (30) a primeira morte 
causada por coronavírus 
(Covid-19) na cidade lito-
rânea. Assim como Cara-
guatatuba, São Sebastião 
investiga ainda se outro 
paciente também foi vítima 
fatal da doença recente-
mente. 

De acordo com a secreta-
ria de Saúde de São Sebas-
tião, a pasta foi informada 
na manhã desta segunda-
-feira pelo Instituto Adol-
fo Lutz que o morador 
Roberto Alves dos Santos, 
que tinha 60 anos, teve 
sua morte provocada pelo 
coronavírus no último dia 
23 no Hospital das Clínicas 
de São Sebastião. 

Popularmente conhecido 
como “Massa”, a vítima 
atuou como secretário de 
Habitação e Planejamento 
em 2017, durante a gestão 
do ex-prefeito Ernane Pri-
mazzi (PSC). 

Apresentando dificulda-
de em respirar, o ex-mem-
bro do primeiro escalão 
municipal deu entrada 
na unidade hospitalar na 
tarde do último dia 23, 
mas teve piora repentina 
em seu quadro de saúde, 
sendo na sequência inter-
nado e entubado. Apesar 
dos esforços da equipe 
médica, Massa, que era 
portador de uma doença 
crônica não divulgada, não 
resistiu e morreu poucas 
horas depois. 

Além de 2 moradores 
infectados e 14 casos sus-
peitos, São Sebastião regis-
trou uma morte suspeita 
de Covid-19 na noite do 
último domingo. 

Segundo a Prefeitura, um 
homem de 52 anos morreu 
de insuficiência respirató-
ria aguda grave na UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) poucas horas após 
dar entrada. Amostras de 
sangue do paciente foram 

Da Redação
Pindamonhangaba

coletadas e encaminhadas 
na manhã desta segunda-fei-
ra ao Instituto Adolfo Lutz. O 
Município não revelou se a 
vítima possuía um histórico 
de doenças crônicas. 

Buscando contar com uma 
melhor estrutura para o 
atendimento de casos da 
pandemia na cidade litorâ-
nea, o prefeito, Felipe Augus-
to (PSDB), revelou no último 
domingo que solicitará a 
agilização da conclusão da 
reforma do Hospital do Boi-
çucanga, que contará com 
até sessenta leitos na Costa 
Sul da cidade. A moderniza-
ção, viabilizada através de 
um investimento municipal 
de R$ 9 milhões, tinha a 
previsão de ser finalizada 
apenas em setembro. 

Caraguá – O prefeito de 
Caraguá, Aguilar Junior 
(MDB), publicou nesta se-
gunda-feira (30) um vídeo 
em sua página oficial na rede 
social Facebook, revelando 
que o município registrou 
às 11h a primeira morte 
suspeita de coronavírus. 

A paciente, que tinha 79 
anos e era moradora de São 
José dos Campos, chegou à 
cidade praiana no começo 
de março para visitar seu 
filho. Porém, no último dia 
20 começou a sentir os sin-
tomas da doença, como febre 
e dores pelo corpo, sendo 
levada ao hospital Santos 
Dumont, no bairro Indaía. 

No dia seguinte, a idosa 
piorou e foi encaminhada 
às pressas á UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
do hospital particular Stella 
Maris, no Centro, mas mor-
reu nesta manhã.  

Amostras de sangue da 
idosa foram recolhidas e 
destinadas ao Instituto Adol-
fo Lutz, que verificará se a 
paciente foi vítima ou não 
da Covid-19. 

Ainda sem nenhum caso 
confirmado, Caraguá possui 
49 registros suspeitos, que 
também aguardam os resul-
tados do órgão estadual. 

Já Ubatuba tem 38 casos 
suspeitos de coronavírus e 
Ilhabela 14 registros aguar-
dando resultados.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, no sábado 
(28), que a secretaria de Saúde 
está investigando o segundo 
caso de morte suspeita da 
Covid-19. Desta vez, o paciente 
se trata de um homem, de 74 
anos, morador da zona rural. 
Em Guaratinguetá, a secreta-
ria de Saúde confirmou três 
mortes suspeitas de pacientes 

que estavam internados no 
município com sintomas de 
coronavírus. De acordo com 
o setor, os óbitos foram regis-
trados na última sexta-feira e 
o quadro clínico de todos era 
grave. As mortes se somam 
ao caso de óbito suspeito por 
Covid-19, de uma idosa de 
Cachoeira Paulista.
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Homem com Codiv-19 recebe 
alta após tratamento em Pinda
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Assistência Social de Pinda barra 
suspensão de benefícios sociais

Dado o cenário de pande-
mia do novo coronavírus, 
a secretaria de Assistência 
Social de Pindamonhan-
gaba decidiu que os bene-
fícios de renda destinados 
para a população não pode-
rão ter interrupção nos me-
ses de abril, maio e junho. 
A secretaria orientou tam-
bém os moradores sobre o 
novo benefício do Governo 
Federal. Estão suspensos 

por 120 dias os processos 
de revisão e averiguação 
cadastral do Programa Bol-
sa Família. Não haverá a 
convocação nos meses de 
abril, maio e junho, com 
exceção aos cancelamentos 
já divulgados na listagem 
de fevereiro. Não poderão 
ser cancelados também o 
benefício de Tarifa Social de 
Energia Elétrica.

Pág. 2

Funcionárias de farmácias se protegem com máscaras contra a Covid

Foto: Marcelo A. dos Santos
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Assistência Social de Pinda barra 
suspensão de benefícios sociais
Com decisão de secretaria, programas de renda não 
podem ser cancelados em abril, maio e junho na cidade

Pinda investiga segunda morte suspeita por 
Covid-19 e confirma contaminação de Taubaté
Ainda sem respostas a exames de idoso, Prefeitura orienta família para cuidados em meio ao crescimento 
dos números do coronavírus na região; caso confirmadono no sábado entra para dados de cidade vizinha

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou, no 
sábado (28), que a secretaria 
de Saúde está investigando 
o segundo caso de morte 
suspeita da Covid-19. Desta 
vez, o paciente se trata de um 
homem, de 74 anos, morador 
da zona rural. Neste domingo 
(29), um homem de Taubaté, 
que passa por tratamento em 
Pinda teve o registro confir-
mado da doença.

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, o homem 
deu entrada ao Pronto Socor-
ro Municipal no último dia 
20, no dia seguinte, ele foi 
transferido para a Santa Casa 
de Misericórdia na Unidade 
de Terapia Intensiva, local 
em que faleceu na noite de 
sexta-feira (27). A família 
informou que o paciente não 
possuía histórico de viagem 
e também não havia tido 
contato com caso suspeito.

A testagem para Covid-19 
foi feita devido aos sintomas 
de dor torácica, febre, tosse, 
fraqueza e dificuldade para 

respirar. Por este motivo, o 
caso e a morte são conside-
rados suspeitos.

A secretária de saúde, Va-
léria dos Santos, afirmou 
que somente o Instituto 
Adolfo Lutz é credenciado 
pelo Estado para que as 
análises para coronavírus 
sejam realizadas. Ela desta-
cou ainda que o governo do 
Estado está habilitando novos 
laboratórios para acelerar o 
processo de diagnóstico da 
doença. “Nos próximos 10 
dias, ele (Estado) vai estar 
nos enviando alguns testes. 
Nós, de Pindamonhangaba 
já tomamos providência, e 
nos antecipamos inserindo 
no nosso contrato laborato-
rial os testes. Mas, como os 
testes são importados e ainda 
não existem lotes no Brasil, 
nós acreditamos que virão 
no mesmo lote do governo 
do Estado de São Paulo”.A 
Prefeitura destacou que 
mesmo sendo caso somente 
suspeito, e ainda aguardar 
resultado do exame, todas as 
precauções sanitárias foram 
tomadas e todas as orienta-
ções foram dadas à família.

Até o momento, Pindamo- A Santa Casa de Pindamonhangaba, onde idoso falecido estava em tratamento; secretaria investiga casos

Foto: Bruna Silva

nhangaba não tem nenhum 
caso positivo para o novo 
coronavírus. Na manhã des-
te domingo, o prefeito Isael 
Domingues (PL) publicou um 
vídeo informando a confir-
mação de contágio por coro-
navírus de um homem de 43 
anos, morador de Taubaté. 
Ele passa por tratamento 
em um hospital particular de 
Pinda. De acordo com Domin-
gues, o caso será registrado 
para Taubaté.

O Município tem 75 no-
tificações, sendo 58 de mo-
radores da cidade e 17 de 
outros municípios. Cerca de 
60 casos seguem em inves-
tigação com recomendação 
de isolamento domiciliar e 
acompanhamento da Vigi-
lância Epidemiológica. Oito 
pessoas estão hospitalizadas 
para tratamento médico, 
quatro casos já foram descar-
tados, e com este óbito, Pinda 
soma duas mortes suspeitas. 
O outro falecimento, na ma-
drugada de quinta para sex-
ta-feira, foi de uma mulher 
de 57 anos. A Administração 
aguarda os resultados dos 
exames, enviados ao labora-
tório do Instituto Adolfo Lutz.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Dado o cenário de pande-
mia do novo coronavírus, 
a secretaria de Assistência 
Social de Pindamonhangaba 
decidiu que os benefícios 
de renda destinados para 
a população não poderão 
ter interrupção nos meses 
de abril, maio e junho. A 
secretaria orientou também 
os moradores sobre o novo 
benefício do Governo Federal.

Estão suspensos por 120 
dias os processos de revisão 
e averiguação cadastral do 
Programa Bolsa Família. Não 
haverá a convocação nos 
meses de abril, maio e junho, 
com exceção aos cancelamen-
tos já divulgados na listagem 
de fevereiro. Não poderão 
ser cancelados também o 
benefício de Tarifa Social de 
Energia Elétrica. “O prazo 
para as famílias de Revisão 
Cadastral de fevereiro de 
2020 atualizarem os cadas-
tros e evitarem o bloqueio do 
benefício PBF será adiado por 
quatro meses. Dessa forma, o 

bloqueio dos benefícios de 
fevereiro está adiado para 
setembro e o cancelamento 
para novembro (trecho de 
nota da Prefeitura)”.

Os beneficiários não ca-
dastrados do BPC (Benefício 
de Prestação Continuada) 
que fazem aniversário em 
setembro não terão o bene-
fício suspendido e terão o 
prazo de cadastramento até 
o dia 30 de junho. Para os 
beneficiários aniversariantes 
de outubro a dezembro que 
ainda não estiverem adequa-
dos ao Cadastro Único terão 
o prazo de bloqueio e data 
limite para o cadastramento 
adiados por quatro meses. 
Novos requerimentos podem 
ser realizados normalmente 
pelo 135 ou pelo site inss.
gov.br. Os Cras (Centro de 
Referência em Assistência 
Social) estão autorizados a 

orientar a população sobre 
agendamentos por meio de 
telefone.

Sobre o novo benefício fe-
deral, para autônomos e mi-
croempreendedores, votado 
recentemente pela Câmara 
dos Deputados e que segue 
para a aprovação do Senado, 
a secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, 
afirmou que a cidade está 
aguardando a aprovação do 
trâmite em Brasília para que 
“assim que entrar em vigor, 
nós vamos dar todas infor-
mações necessárias, quem 
tem direito, valores e formas 
de liberação. Pedimos para 
as pessoas terem paciência 
neste momento, porque os 
municípios ainda não têm 
definidos o fluxo de repasse 
ou datas. Isso está em esfera 
Federal e devemos esperar a 
aprovação e liberação”.
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Mais informações:
0800 20 20 120

Já conhece
o Digi Iguá?
Digi Iguá é a plataforma de serviços online
da Águas Piquete que simplifica sua vida!
Todos os clientes atendidos pela empresa
têm acesso à plataforma, basta utilizar seu
CPF e nº da matrícula.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

 Pregão Presencial Nº 24/2020 PROC. Nº 135/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação de prédio e mobiliário nas localidades das Secretarias de Saúde 
e de Educação, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos, a realizar-se às 09h30min do dia 09 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
Nota de Rerratificação

 Tomada de Preços Nº 05/2020 PROC. Nº 111/2020
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo objeto é a contratação 
de empresa de engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização 
e melhorias com eficientização energética no sistema de iluminação pública da melhoria 
e ampliação da iluminação pública da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e 
trevo da BR 116, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A alteração 
no edital consta: no descritivo do Anexo I – Projeto Básico e no descritivo de alguns 
itens do Anexo V – Modelo de Proposta Comercial e Anexo XII – Planilha Orçamentária.
A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 15 de Abril de 2020, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.
Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 24/2020 PROC. Nº 135/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação de prédio e mobiliário nas localidades das Secretarias de Saúde 
e de Educação, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos, a realizar-se às 09h30min do dia 09 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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2019 – PROC. 724/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Concorrência Pública acima referido, cujo objeto é 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, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento adotado e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA
CNPJ: 00.999.705/0001-64
Valor: R$ 445.000,00 (quatrocentos quarenta e cinco mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação:

Tomada de Preços Nº 05/2020 PROC. Nº 111/2020
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo objeto é a contratação 
de empresa de engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização 
e melhorias com eficientização energética no sistema de iluminação pública da melhoria 
e ampliação da iluminação pública da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e 
trevo da BR 116, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A alteração 
no edital consta: no descritivo do Anexo I – Projeto Básico e no descritivo de alguns
itens do Anexo V – Modelo de Proposta Comercial e Anexo XII – Planilha Orçamentária.
A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 15 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
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 130/2020; 1143/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
uma roçadeira para o Cemitério Municipal.
CONTRATADA: M.M. LOPES MÁQUINAS ME CNPJ Nº: 06.243.123/0001-30

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 133/2020; 1912/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de 
Norma ABNT 10151/2019, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT
CNPJ Nº: 33.402.892/0002-97

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

Tomada de Preços Nº 05/20 PROC. Nº. 111/2020
O Município de Lorena-SP torna público a Suspensão da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização e melhorias 
com eficientização energética no sistema de iluminação pública da melhoria e ampliação 
da iluminação pública da Av. Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e Trevo da BR 116.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta 
Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita 
do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação 
ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: LUISA L ALMEIDA RG: 263688112; 
KELLY SILVA RG: 523763153; EMILIA N B ZANIN RG: 346419682; SONIA C S 
SANTOS RG: 219240693; MARIA JOSÉ A BARUFFI RG: 15160888; NEUSA G F 
MOTTA RG: 26259772-X; GIULIANA F C PEDREIRA RG: 21787610-9; MÁRCIA 
R B CARVALHO RG: 24385189-3; PEDRO M SANTOS FILHO RG: 137189989; 
FRANCISCA S O FERREIRA RG: 25.631.810-4; NATALIA R TEIXEIRA RG: 
449451604; ELIZABETH M P DA SILVA RG: 272612856; LARISSA C RIBEIRO 
RG: 43.571.002-3; ITAMAR J T DOMICIANO RG: 46.204.054-9; ELOISA F O 
FERNANDES RG: 168958600; DANIELA S PAULA RG: 329925519.
Lorena, 17 de março de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON VITORINO DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profissão
metalúrgico, estado civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em Pindamo-
nhangaba-SP, no dia 24 de fevereiro de 1984, residente e domiciliado Rua Padre
Anchieta nº 31, Maria Aurea, em Pindamonhangaba SP, filho de VITORINO DO
ESPIRITO SANTO e LEONORA MARIA DO ESPIRITO SANTO.
JULIANA RAFAELA INÁCIO, de nacionalidade brasileira, profissão encarregada de
limpeza, estado civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 29 de maio de 1981, residente e domiciliada Rua Padre Anchieta nº 31, Maria
Aurea, em Pindamonhangaba SP, filha de SUELI ROSA INACIO. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020 PROC. Nº 713/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniformes para os agentes de trânsito e funcionários da Secretaria
Municipal de Trânsito w Transportes do município de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME CNPJ Nº: 69.298.404/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 10.997,50 (dez mil novecentos noventa e sete reais e cinquenta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial Nº 25/2020 PROC. Nº 136/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de serviços preventivo 
de desinsetização e desratização nas áreas de acesso comuns internas e externas com 
fornecimento de materiais, transporte e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 
16 de Abril de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 26/2020 PROC. Nº 137/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Aquisição de kits pra testes de 
diagnósticos de dengue, a realizar-se às 09h30min do dia 13 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.



30 E 31 DE MARÇO DE 20204

Homem com coronavírus recebe alta após tratamento em Pinda

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Aviso aos Acionistas

A Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.419.150/0001-
84, comunica que os documentos e informações referidos no Art. 133 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019, encontram-se à disposição de seus Acionistas, a partir da presente data, 
na sede da Companhia, localizada na Av. Dr. Leo de Affonseca Netto, 750 - Lorena, 
Cidade de São Paulo, SP. Lorena, 27 de março de 2020. Apolo Tubulars S/A - Rafael 
Alcides Raphael - Diretor Presidente.

Guará apura morte de três pessoas com 
suspeita de coronavírus em um único dia
Casos da sexta-feira aumentam a atenção sobre o avanço da Covid-19; cidade chegam a quatro registros

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá confirmou três 
mortes suspeitas de pacientes 
que estavam internados no 
município com sintomas de 
coronavírus. De acordo com o 
setor, os óbitos foram registra-
dos na última sexta-feira (27) e 
o quadro clínico de todos era 
grave. As mortes se somam 
ao caso de óbito suspeito por 
Covid-19, de uma idosa de 
Cachoeira Paulista, que estava 
internada no Hospital Frei 
Galvão até a última quarta. O 
município conta quatro mortes 
suspeitas.

Em vídeo publicado na noite 
desta sexta-feira, a secretária 
de Saúde, Maristela Macedo, 
oficializou as mortes suspei-
tas. De acordo com a chefe da 
pasta, as vítimas eram idosos 
e/ou, tinham doenças crônicas 
graves. Permanecem interna-

dos no hospital Frei Galvão 
quatro pacientes sendo que 
um deles é tratado também 
como caso grave.

“Tem que ficar bem cla-
ro que todos eles são casos 
suspeitos. Não chegou ainda 
nenhum exame laboratorial 
do Instituto Adolfo Lutz para 
que a gente possa confirmar 
como positivo ou negativo. 
As pessoas que foram a óbito, 
todos eram idosos ou tinham 
doenças crônicas, como hiper-
tensão, insuficiência cardíaca, 
diabetes. Eram pessoas que 
estavam no grupo de risco 
de mortalidade causada pelo 
coronavírus”, destacou a se-
cretária.

A Prefeitura divulgou, antes 
das mortes, os números de seis 
pacientes internados como 
suspeitos de Covid-19. De 
acordo com as informações da 
secretária, houve uma nova in-
ternação, que elevou o número 
para sete internados, e depois, 
três óbitos. Em quarentena 

domiciliar estão 24 pessoas.
Testes – Mais cedo, também 

na sexta-feira, a secretaria de 
Saúde divulgou que dois re-
sultados de exames foram en-
caminhados ao setor de casos 
suspeitos. Os dois pacientes 
que tiveram amostras colhidas 
na cidade são um morador de 
Guaratinguetá e outro de Apa-
recida. Eles testaram negativo 
para Covid-19.

Os resultados dos exames 
dos pacientes que morreram 
nesta semana ainda não foram 
encaminhados ao município 
pelo Instituto Adolfo Lutz, 
que concentra grande volume 
de testes de todo o estado de 
São Paulo. As informações 
pessoais das vítimas, como 
idade e bairro, não foram 
passadas pela secretaria de 
Saúde de Guaratinguetá até 
o fechamento dessa matéria.

Primeiro óbito suspeito – A 
primeira morte suspeita foi 
de uma idosa de 87 anos, que 
era moradora de Cachoeira 

Paulista. Ela deu entrada no 
último domingo no Hospital 
Frei Galvão e morreu na última 
quarta. Ela teve tosse, febre alta 
e falta de ar. Antes dela, ainda 
em Cachoeira, um idoso morreu 
com sintomas de Covid-19 na 

Santa Casa, no último dia 22.
RMVale – Ainda na sexta-fei-

ra, a morte de um homem de 
64 anos aumentou para três 
as mortes suspeitas pelo novo 
coronavírus em São José dos 
Campos. Na região, Cachoeira 

Paulista aguarda os exames 
sobre o caso de um homem de 
58 anos, falecido no último do-
mingo. Em Taubaté, morador 
de São Paulo, que estava inter-
nado no Hospital Universitário, 
morreu na última quinta-feira.

Da Redação
Pindamonhangaba

Após a divulgação da 
confirmação da doença, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba informou, através do 
boletim epidemiológico, 
publicado, nesta segunda-
-feira (30), que o paciente 
testado positivo para a Co-
vid-19 recebeu alta médica. 

De acordo com informações 
da Prefeitura, o paciente 
está estável e na fase final 
da doença.

Este é, segundo as reco-
mendações da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), 
o momento aconselhável da 
pessoa em tratamento ir 
para casa, permanecer em 
repouso e manter o uso da 
medicação.

O paciente segue em iso-
lamento social para evitar a 
transmissão e deve manter 
a hidratação constantemen-
te. “Não é mais necessário o 
acompanhamento médico 

para o tratamento, apenas 
repouso”, destacou a admi-
nistração.

Pindamonhangaba tem 
88 notificações do novo 
coronavírus, sendo 71 de 

moradores da cidade e 17 
de outros municípios. Ao 
menos nove pacientes estão 
hospitalizados em tratamen-

to médico. Cinco casos já 
foram descartados e dois 
óbitos estão em investiga-
ção.

O Hospital Frei Galvão, que recebe a maior parte dos casos suspeitos em Guará, que investiga quatro mortes

Foto: Arquivo Atos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 014/2020
CONVITE Nº 04/2020
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado na modalidade 
Convite nº 04/2020, cujo objeto é a "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", considerando que se transcorreu "in 
albis" o prazo recursal e do reputado na Sessão de julgamento da proposta 
emitida pela Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, 
ADJUDICANDO o objeto à empresa vencedora: CARLOS PEREIRA ARAUJO 
CONSTRUÇÃO ME, inscrita no CNPJ nº 21.564.305/0001-04 pelo valor de 
R$ 57.823,55 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta 
e cinco centavos). Fica a empresa vencedora convocada para a assinatura 
do Termo Contratual no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, 
conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 30 de março de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva 
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2020
CONVITE Nº 05/2020
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado na modalidade 
Convite nº 05/2020, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada para 
a Execução de Obra de Reforma no Campo de Futebol e Vestiários e, também, 
a Iluminação do Campo, localizado no Bairro Bom Jesus, neste município", 
considerando que se transcorreu "in albis" o prazo recursal e do reputado 
na Sessão de julgamento da proposta emitida pela Comissão Permanente 
de Licitações, HOMOLOGA a licitação, ADJUDICANDO o objeto à empresa 
vencedora: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME, inscrita no 
CNPJ nº 21.564.305/0001-04 pelo valor de R$ 180.583,00 (cento e oitenta mil, 
quinhentos e oitenta e três reais). Fica a empresa vencedora convocada para 
a assinatura do Termo Contratual no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
desta data, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 30 de março de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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