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Centro Velho de Aparecida com comércio paralisado após medita contra a Covid-19; planos e dúvidas

Foto: Marcelo A. dos Santos

Prefeitura de Pinda adia prazo 
de ISSQN e tarifa do alvará

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, nesta 
semana, que o pagamento da 
taxa do ISSQN (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Nature-
za) e a taxa do alvará foram 
adiados. A proposta é auxiliar 
os comerciantes e profissionais 
autônomos da cidade preven-
do a crise econômica que a 
Covid-19 deve acarretar em 
todo o mundo. O decreto muni-
cipal prevê que os pagamentos 
deverão ser realizados de for-
ma parcelada, em duas vezes, 
com vencimento para julho e 

setembro de 2020. A ação é 
somente para o fixo, e não para 
o mensal, que incide todo mês 
para o prestador de serviço. 
A administração municipal 
destacou que a prorrogação 
do prazo de pagamento é uma 
medida de enfrentamento à 
crise econômica que o planeta 
deve passar devido ao período 
de quarentena causado pelo 
novo coronavírus, o que “po-
derá afetar, principalmente, 
autônomos e profissionais 
liberais”.
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Aparecida anuncia novo secretário de 
Indústria e Comércio de olho no pós Covid
Monteiro assume em meio à projeção de crise com paralisações devido à Covid-19

Da Redação
Aparecida

Aparecida anunciou o novo 
secretário de Indústria e Co-
mércio. A cadeira que estava 
vaga desde a saída do cabo 
Marcelo Monteiro, em 20 de 
março, foi ocupada por José 
Fábio Moreira. 

Formado em gestão finan-
ceira, o novo secretário atua-
va como assessor do vereador 
José Reis Junior, o Dudu (PL) e 
chegou a trabalhar na mesma 
função com os ex-vereadores 
Carlos Rodrigo de Assis Wen-
deling, o Diguinho, e Elcio 
Ribeiro, o Elcinho. 

Moreira assume a pasta em 
momento de crise na cidade, 
com a paralisação do aten-
dimento aos romeiros e do 
comércio devido ao avanço 
da Covid-19. “A situação é 
complicada e eu ouço sempre 
os dois lados. Venho acom-
panhando com pessoas que 
entendem do assunto e prin-
cipalmente pelo Ministro da 
Saúde por suas atitudes. Por 
enquanto, devemos manter 
o que nos foi pedido, mas em 
curto prazo o comércio e as 
empresas precisam ser libe-
rados gradativamente, pois 
a falência das empresas será 
muito grande e o desemprego 
aumentará”, opinou.

Segundo Moreira, o primei-
ro plano a ser traçado é criar 
parcerias com o Ministério 
Público para resolver os pro-
blemas das bancas. Ele pre-
tende fazer uma parceria com 
o Sebrae com o objetivo de 
capacitar os empreendedores 
da cidade, além de incentivar 
a adesão ao micro-empreen-
dedorismo. “Vi a feira nascer. 
Minha mãe tinha banca no 
antigo boulevard, depois foi 
para o muro da Basílica. Lá 
eu e meu irmão dormíamos 
embaixo da lona. Isso mos-
tra o quanto me identifico e 
quero lutar pela melhoria de 
trabalho pra todos”.

Guará segue em busca de paciente que 
fugiu do PS com suspeita de Covid-19
Paciente deu entrada com sintomas de Covid-19, mas ficou assustado antes de ser examinado

Um homem com suspeita de 
coronavírus fugiu do Pronto 
Socorro de Guaratinguetá na 
última quarta-feira. O paciente 
procurou atendimento com 
sintomas de Covid-19 e, ao ser 
informado que seria examina-
do como caso suspeito do vírus, 

fugiu. Ele deixou o PS sem ser 
testado. Órgãos de saúde e se-
gurança do município fizeram 
buscas no Beira Rio 2, mas o 
paciente não foi encontrado.

O Corpo de Bombeiros atuou 
na operação de buscas. Os 
militares foram acionados às 

19h15 para uma ocorrência 
de paciente suspeito de estar 
infectado pelo novo corona-
vírus. Segundo informações, 
o homem procurou o Pronto 
Socorro com dificuldades para 
respirar e fugiu após ser infor-
mado que seria testado para 

Covid-19. Bombeiros, Samu e 
Polícia Militar procuraram o 
homem pelas ruas do Beira Rio 
2, após um conhecido do pa-
ciente informar um local onde 
ele costumava frequentar, mas 
ele não foi encontrado. A PM 
fez o apoio às buscas e contatou 

familiares do foragido. “Fomos 
na casa dos familiares, local 
de trabalho, fizemos contato 
com amigos, para pelo menos 
orientá-lo. Procurei saber por 
telefone, tentei ligar para ele 
retornar, devido ao nível de 
responsabilidade por trás dis-

so, mas caía na caixa postal. 
Agora, estamos, infelizmente 
com uma pessoa suspeita (de 
contágio) nas ruas”, contou o 
comandante da Polícia Militar 
em Guaratinguetá, capitão 
Wagner Guimarães.

Rua central de Pindamonhangaba, cidade esvaziada com a crise do Covid-19; Prefeitura decide ampliar prazos para facilitar contribuição

Foto: Bruna Silva
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Lorena anuncia novo aditivo 
de R$ 1,1 milhão com a Santa 
Casa e garante ter caixa de
R$ 2 milhões para conter crise

A Santa Casa de Miseri-
córdia de Lorena é uma das 
unidades da região que deve 
receber reforços financeiros 
nos próximos dias. Além da 
Prefeitura firmar um aditivo 
no convênio de mais de R$ 1 
milhão, a Vara Criminal do 
Tribunal de Justiça repassou 
cerca de R$ 75 mil para o 
enfrentamento à Covid-19. 
O planejamento de manter 
uma reserva financeira para 
o hospital segue na cidade. O 
governador João Doria (PSDB) 
anunciou um aporte mensal 
de R$ 25 milhões para santas 
casas do estado e o prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido) garantiu ter mais de R$ 
2 milhões de reserva para a 
pandemia.
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Após polêmicas, Prefeitura 
homologa concurso em Pinda

Depois de cinco meses da 
primeira aplicação da prova 
(4 de agosto de 2019), Pin-
damonhangaba homologou 
o concurso público somente 
para os cargos com provas 
objetivas. O Município prevê 
a contratação de reforço na 

área da saúde, em meio ao 
trabalho contra o coronaví-
rus. De acordo com informa-
ções divulgadas pela Prefei-
tura, com a homologação, 
os aprovados já podem ser 
contratados pelo órgão pú-
blico e iniciar os serviços. A 
secretaria de Administração 
prevê que “a contratação 
ocorrerá de acordo com a 
necessidade de cada setor e 
que, no momento, a priori-
dade máxima do Município 
são profissionais de saúde”.

O secretário de Adminis-
tração e responsável pelos 
trâmites do concurso pú-
blico, Fabrício Pereira, disse 
que a Prefeitura precisa de 
servidores em áreas que 
estão desfalcadas, e que 
neste momento a equipe 
de enfermagem precisa de 
mais colaboradores. Pereira 
prevê ainda que entre final 
de abril e início de maio 
serão contratos os novos 
funcionários.

Santa Casa verba de R$ 2 milhões
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Pinda adia pagamento de ISSQN e alvará

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou, nesta semana, 
que o pagamento da taxa do IS-
SQN (Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) e a taxa do 
alvará foram adiados. A proposta 
é auxiliar os comerciantes e pro-
fissionais autônomos da cidade 
prevendo a crise econômica que a 
Covid-19 deve acarretar em todo 
o mundo.

O decreto municipal prevê 
que os pagamentos deverão ser 
realizados de forma parcelada, 
em duas vezes, com vencimento 
para julho e setembro de 2020. 
A ação de prorrogação da data de 

vencimento da primeira parcela do 
ISSQN é somente para o fixo, e não 
para o mensal, que incide todo mês 
para o prestador de serviço. 

A administração municipal des-
tacou que a prorrogação do prazo 
de pagamento é uma medida de 
enfrentamento à crise econômica 
que o planeta deve passar devido 
ao período de quarentena causa-
do pelo novo coronavírus, o que 
“poderá afetar, principalmente, 
autônomos e profissionais liberais”.

O diretor de Receitas e Fiscali-
zação Fazendária, Vicente Corrêa, 
explicou que a ideia inicial de 
suspensão do alvará é ajudar os 
comércios suspensos por conta da 
proliferação do vírus. “Não está 
disponível ainda para as pessoas 
imprimirem esses boletos porque 

vai vencer daqui a noventa dias. 
Mas a nossa preocupação foi de 
editar o decreto para que as pes-
soas pudessem se acalmar e não 
tivessem essa preocupação a mais 
com o pagamento desse tributo 
municipal”.

Corrêa afirmou ainda que a arre-
cadação do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) não foi afetada 
pela pandemia, pois o pagamento 
foi dia 16 de março, e que a gran-
de parte da população optou pela 
cota única com desconto. O diretor 
afirmou também que estudos estão 
sendo feitos para os casos de pes-
soas que escolheram o pagamento 
parcelado do imposto, mas que essa 
demanda será acompanha com cal-
ma e detalhamento, pois se trata de 
um imposto aparamentado de leis.

Medida visa colaborar com comerciantes prevendo crise econômica

Atos e Fatos
“Não pergunte o que seu país 
pode fazer por você. Ele pode 
responder.”

Márcio Meirelles Justine Espírito Santo

GENTRIFICAÇÃO
Este termo diz respeito às mudan-

ças que ocorrem em determinadas 
áreas urbanas nas cidades médias e 
grandes. Não é uma palavra da nossa 
língua.

O fenômeno ocorre quando o po-
der público/privado investe em áreas 
degradadas de uma cidade e estes 
investimentos causam aumento no 
custo do entorno desta região.

O fenômeno gentrificação decorre, 
por exemplo, da revitalização urbana, 
em que espaços abandonados pas-
sam a ser vistos como um potencial 
por determinados grupos sociais e 
econômicos. A comunidade de baixa 
renda sai e entram os moradores das 
camadas mais ricas.

Este fenômeno acorreu nas gran-
des capitais do mundo e está ocorren-
do no país, como o caso do Rio de Ja-
neiro que ocupou os antigos armazéns 

portuários e legou a cidade avenidas, 
praças e um sistema moderno de trans-
porte. São Paulo já fez modificações 
no centro “velho” anos atrás.

Esta transformação faz que haja o 
aumento do custo de vida na região 
ocupada do bairro e consequentemen-
te empurrando para a periferia os seus 
habitantes.

No centro das grandes cidades 
brasileiras e até mesmo no interior, 
em fase de degradação, com prédios 
abandonados e invadidos por morado-
res de rua o fenômeno ocorre. 

A reurbanização com a consequen-
te revitalização dos espaços leva estas 
regiões serem valorizadas, incentivan-
do o turismo e atraindo moradores de 
renda mais alta. Os aluguéis sobem, o 
comercio torna-se mais caro.

Do ponto de vista analítico, a 
gentrificação é uma forma de segre-
gação urbana expulsando de regiões 
tradicionais seus moradores.

A crítica é se o processo de gen-
trificação é analisado pelas Câmaras 
Municipais, em seu Plano Diretor?

 A experiência mostra que os lote-
amentos estão invadindo os campos, 
a zona rural, sem planejamento de 
esgoto (tratamento), estradas muni-
cipais ao invés de vias de acesso para 
o sistema viário, ocasionando adensa-
mento do tráfego e problemas futuros 
com congestionamentos, dificuldade 
implantação de um sistema viário 
leve, espaços para convivência social.

 Modelo gerado no período in-
dustrial, pós-guerra, na sociedade 
ocidental.

A “Casa Popular” de Getúlio, 
casas do IAPI (Instituto de Aposenta-
doria e Pensão dos Industriários) para 
os trabalhadores, CDHU do governo 
estadual e recentemente o programa 
“Minha Casa Minha Vida”.

A implantação de complexos in-

dustriais e loteamentos ao lado para 
os operários com o consentimento 
do poder público. 

No futuro empresas com res-
ponsabilidade social adquirem 
propriedades em seu entorno como 
uma forma de manter a integridade 
das pessoas, diminuir a população 
da região. Ação que deveria caber 
ao poder público.

Em tempos de corona vírus a 
imaginação deveria ocupar espaços 
desconhecidos da nossa mente. Re-
fletir. Repensar. Não é um surto de 
época. É reflexo de um mundo que 
achava que tinha solução para tudo.

Uma das causas possíveis da 
pandemia é o adensamento popu-
lacional.

Veja como o programa “Minha 
Casa Minha Vida” notadamente 
socialista, pensada pela esquerda 
caviar e implantada pela esquerda de 

botequim, típico planejamento co-
munista, e a resposta sádica “agora 
eles moram em casa de alvenaria”, 
ou seja, ficarão no mesmo e conde-
nados a não crescer na vida; mo-
rando mal num adensamento social 
que causa a proliferação de vírus; e 
o apoderamento da área habitacional 
pelo crime. O Convid-19 é antigo, 
com o tempo se modificou. É assim 
que os vírus se comportam. Ele volta 
no ano que vem!

O ideal seria que as casas fossem 
pequenas, mas o terreno o dobro do 
tamanho para incentivar a amplia-
ção, ter um jardim, uma pequena 
horta e o proprietário ampliar de 
acordo com o seu crescimento so-
cial. A cidade de São Paulo se fez 
assim nos anos 40. Isto chama-se 
liberalismo!

Depois do Corona o poder públi-
co terá que repensar o planejamento 
urbano. 

A necessidade de discutir o Plano 
Diretor de sua cidade e projetá-la 
não para os quatros anos, mas para 
o futuro.

Modificar o sistema de aquisição 
de áreas para a construção de casas 
populares. Coibir a especulação 
imobiliária.

A notícia de expansão de lote-
amentos gera o aumento do custo 
da área e o órgão gestor financeiro 
do governo diminui o tamanho do 
terreno e das casas criando as famo-
sas “habitações germinadas”, foco 
de adensamento populacional para 
caber dentro da verba disponível e 
futuro foco de endemia.

As cidades da Europa e na China 
onde o vírus fez mais estrago eram 
cidades adensadas populacional-
mente.

As cidades não serão as mesmas 
depois do Corona Vírus.

Uma das causas possíveis
da pandemia é o adensamento 

populacional.

Após polêmicas em Pinda, 
concurso é homologado
Com foco na contratação de profissionais da área da saúde, 
cidade espera ampliar estrutura para o combate ao coronavírus

Depois de cinco meses da 
primeira aplicação da prova (4 
de agosto de 2019), Pindamo-
nhangaba homologou o concurso 
público somente para os cargos 
com provas objetivas. O Municí-
pio prevê a contratação de refor-
ço na área da saúde, em meio ao 
trabalho contra o coronavírus.

De acordo com informações 
divulgadas pela Prefeitura, com 
a homologação, os aprovados já 
podem ser contratados pelo ór-
gão público e iniciar os serviços. 
A secretaria de Administração 
prevê que “a contratação ocorre-
rá de acordo com a necessidade 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de cada setor e que, no momento, 
a prioridade máxima do Município 
são profissionais de saúde”.

O secretário de Administração 
e responsável pelos trâmites do 
concurso público, Fabrício Perei-
ra, disse que a Prefeitura precisa 
de servidores em áreas que estão 
desfalcadas, e que neste momento 
a equipe de enfermagem precisa 
de mais colaboradores. Pereira 
prevê ainda que entre final de abril 
e início de maio serão contratos os 
novos funcionários.

Entre os cargos homologados 
estão: agente de controle de vetor, 
agente de organização escolar, 
ajudante de obras, eletricista, dese-
nhista, mecânico, pedreiro, recep-
cionista, técnico de enfermagem, 
técnico de nutrição e assistente de 

serviços gerais.
Outros empregos terão data de 

homologação posteriormente, por-
que ainda faltam provas de títulos 
como para médicos, professores e 
diretores de escola.

Histórico – A Prefeitura de 
Pindamonhangaba anunciou o 
concurso público ainda em 2019. 
A empresa responsável pelo pro-
cesso, o Iuds (Instituto Universal 
de Desenvolvimento Social) foi 
denunciadas após uma série de 
falhas na data de aplicação (4 
de agosto), que foram apontadas 
pelos candidatos. O Município 
suspendeu o processo seletivo, 
que foi retomado em 2020 com 
datas de aplicação diferentes, para 
evitar os transtornos causados 
anteriormente.

Rua central de Pindamonhangaba, cidade esvaziada com a crise do Covid-19; concurso homologado após polêmicas de 2019

Foto: Bruna Silva
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro 
do Pedregulho em 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: R$ 118.000,00. 
Telefone: 12 99614-
2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 

próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 
feira para você. Falar 
com Marcella, telefo-
ne: 99182-2053
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813

Transporte de pe-
queno por te em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de ap l icação de 
textura, massa cor-
rida, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço servi-
ço de montador de 
moveis. Tr.F: 3648-
5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
Orçamen to  sem 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem 
e Pintura de telha-
dos. Quer deixar 
seu telhado novo? 
Temos a Solução! 
Lavagem e reparos, 
aplicação de resina. 
Ligue e faça seu or-
çamento. Telefone: 
98133-3854

Vende-se uma área 
na Vila Brito de 44 
metros de frente por 
30 metros de fun-
do; sendo 7 terrenos 
medindo 6x30m e 
1 terreno medindo 
8x30m. Endereço: 
Avenida Juscelino 
Kubitschek. Conta-
to: Eloiza (12)99113-
1430
Vende-se terreno na 
Vila Passos no an-
tigo ferro velho de 
514m², no valor de 
R$ 250.000,00 (du-
zentos e cinquenta 
mil reais). Contato/; 
Eloiza (12)99113 -
1430

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -

nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-

sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, poltro-
na. Semi novos. Ma-
deira maciça. Falar 
com Marco. telefone: 
3126-6065 ou 99728-
7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova.  At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115 -
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957
Alugo ponto comer-
cial, no bairro Beira 
Rio, com 150m². Valor 
R$: 2.000,00. Telefo-
ne: 12 99748-8343 
falar com Geraldo.

Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Guará - Casa na 
Coronel Tamarindo, 
com 2 quartos + 1 
fora, sala, varanda, 
garagem para 2 car-
ros. Preço abaixo do 
mercado. Telefone: 
3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 

Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020 - PROC. Nº135/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO 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.
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 COLABORAÇÃO Nº 03/2020

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Vila Vicentina Sagrada Família
CNPJ: 65.043.325/0001-05
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/
SP, por intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para 
os fins que especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Processo de 
Inexigibilidade de Chamamento Público, tem como objeto a execução de projeto, 
consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 
675/2020.
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2020.

IRMANDADE SANTA ISABEL 

CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL 
Rua Tamandaré nº 451 – Centro – Telefone: (12) 3132-8114 

Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 
Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95 

CNPJ. 48.545.594/0001-42 
"RESPEITO E DIGNIDADE”. 

 
COMUNICADO 

A Irmandade Santa Isabel – Casa de Repouso Santa Isabel, por seus 
representantes legais, diante da situação mundial em relação ao COVID-
19, considerando os termos das Orientações do Governo do Estado de São 
Paulo através do Decreto n. 64.881, de 22 de março de 2020 e das 
Orientações do Município de Guaratinguetá – Decreto n. 8.887, de 23 de 
março de 2020 e suas posteriores alterações, SUSPENDE por tempo 
indeterminado, a realização da ASSEMBÉLIA GERAL ORDINÁRIA marcada 
para o próximo dia 08 de abril de 2020, as 19 horas, em nossa sede.  

Atenciosamente 

Antonio Carlos Prado de Almeida 

Presidente 
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Guará mantém procura por homem com 
suspeita de coronavírus que fugiu do PS
Paciente deu entrada com sintomas de Covid-19, mas ficou assustado antes de ser examinado

Assine Agora mesmo!

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

Um homem com suspeita de 
coronavírus fugiu do Pronto 
Socorro de Guaratinguetá na 
última quarta-feira. O paciente 
procurou atendimento com 
sintomas de Covid-19 e, ao ser 
informado que seria examina-
do como caso suspeito do vírus, 
fugiu. Ele deixou o PS sem ser 
testado. Órgãos de saúde e se-
gurança do município fizeram 
buscas no Beira Rio 2, mas o 
paciente não foi encontrado.

O Corpo de Bombeiros atuou 
na operação de buscas. Os 
militares foram acionados às 
19h15 para uma ocorrência 
de paciente suspeito de estar 
infectado pelo novo corona-
vírus. Segundo informações, 
o homem procurou o Pronto 
Socorro com dificuldades para 
respirar e fugiu após ser infor-
mado que seria testado para 
Covid-19.

Bombeiros, Samu e Polícia 
Militar procuraram o homem 
pelas ruas do Beira Rio 2, após 
um conhecido do paciente 
informar um local onde ele 

costumava frequentar, mas ele 
não foi encontrado.

A PM fez o apoio às buscas 
e contatou familiares do fo-
ragido. “Fomos na casa dos 
familiares, local de trabalho, 

fizemos contato com amigos, 
para pelo menos orientá-lo. 
Procurei saber por telefone, 
tentei ligar para ele retornar, 
devido ao nível de responsabi-
lidade por trás disso, mas caía 

na caixa postal. Agora, estamos, 
infelizmente com uma pessoa 
suspeita (de contágio) nas ruas”, 
contou o comandante da Polícia 
Militar em Guaratinguetá, capi-
tão Wagner Guimarães.

Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar em busca do paciente, no Beira Rio 2, com suspeita da Covid-19 que fugiu do Frei Galvão

Foto: Leandro Oliveira

O capitão ressaltou que em 
todas as ocorrências relacio-
nadas a casos suspeitos de 
Covid-19, o contato é feito com 
o Corpo de Bombeiros, pois o 
agrupamento tem o equipa-

mento próprio para esse tipo 
de operação. “Infelizmente 
aconteceu esse fato. Vamos 
esperar que ele se acalme e 
procure tratamento, pois não 
é algo incurável. Se ele se inter-
nar direitinho, enquanto tem 
leito, vai se recuperar”.

O comandante da PM refor-
çou o pedido por cautela sobre 
o caso, já que o homem adotou 
uma atitude atípica de fugir do 
exame, e redobrou a solicitação 
por calma por parte dos demais 
moradores da cidade.

Contaminações – Ainda na 
quarta-feira, Guaratinguetá 
registrou a sexta morte sus-
peita de novo coronavírus. Um 
morador de Guará, de 72 anos, 
morreu no Hospital Frei Galvão 
após seu quadro de saúde se 
agravar nesta semana. Antes 
dele, outros cinco pacientes 
que estavam internados no 
mesmo hospital, também mor-
reram com sintomas do vírus. 
Do total, uma das mortes era 
de Cachoeira Paulista e outras 
cinco eram de Guaratinguetá.

Todas as mortes são sus-
peitas, já que ainda não há 
confirmação laboratorial do 
Instituto Adolfo Lutz.

Lorena firma aditivo de R$ 1,1 milhão com a Santa Casa 
e garante mais de R$ 2 milhões para ações da Covid-19
Hospital deve operar com divisão de pelo menos três acessos; Vara Criminal repassa R$ 75 mil para testes rápidos

Rafaela Lourenço
Lorena

A Santa Casa de Misericórdia 
de Lorena é uma das unidades 
da região que deve receber 
reforços financeiros nos pró-
ximos dias. Além da Prefeitura 
firmar um aditivo no convênio 
de mais de R$ 1 milhão, a 
Vara Criminal do Tribunal de 
Justiça repassou cerca de R$ 
75 mil para o enfrentamento 
à Covid-19.

O planejamento de manter 
uma reserva financeira para 
o hospital segue na cidade. O 
governador João Doria (PSDB) 
anunciou um aporte mensal 
de R$ 25 milhões para santas 
casas do estado e o prefeito 
Fábio Marcondes (sem parti-
do) garantiu ter mais de R$ 
2 milhões de reserva para a 
pandemia.

O hospital, que atualmente 
conta com 22 respiradores 
e 14 leitos reservados para 
atendimentos do novo corona-
vírus, terá mudanças até esta 
sexta-feira. Após uma reunião 
entre a gestão da entidade e a 
secretaria de Saúde, na última 
semana, foram definidas ações 
estratégicas como a mudança 
nas entradas da Santa Casa.

Segundo a secretária res-
ponsável pela pasta, Imacu-
lada Conceição, a Santa Casa 

está se estruturando para 
trabalhar com três portas de 
entrada para ter um fluxo 
mais ágil e evitar possíveis 
contaminações. Será uma 
entrada para pacientes graves 
com problemas respiratórios, 
pacientes clínicos como hi-
pertensão, com possibilidade 
de infarto e outras patologias; 
uma porta para pacientes de 
traumas como acidentes e ou-
tra para pediatria, obstetrícia 
e ginecologia. A última será 
feita no espaço utilizado até o 
final de março como hospital 
de campanha para dengue. 
“Haverá uma outra porta de 
entrada exclusiva para tria-
gem e assistência de pacientes 
com suspeita de Covid-19. As 
estruturas já estão alinhadas. 
A Santa Casa teve a parceria do 
5º Bil com a possibilidade de 
fazer uma ação de campanha 
para triagem desses pacien-
tes”, salientou a secretária. 

Imaculada contou que no 
encontro, além de identificar 
equipamentos e estrutura 
física, as vigilâncias Sanitária e 
Epidemiológica também verifi-
caram as questões de fluxo de 
atendimento. Nos últimos dias 
houve uma queda considerá-
vel devido ao isolamento social 
e a orientação de procurar o 
serviço de urgência e emer-
gência apenas se realmente 
necessário. Atualmente, são 

cerca de oitenta atendimentos 
por dia, contra 450 pessoas 
pelas equipes de saúde local 
que passavam pelo hospital 
anteriormente.

Para garantir uma maior 
capacidade e qualidade de 
atendimento, a Prefeitura 
firmou um aditivo de R$ 
1,180 milhão a mais do que é 
repassado via convênio. O va-
lor será enviado através de um 
plano de trabalho e ações que 
deve contar com a primeira 
parcela de aproximadamente 
R$ 600 mil, no próximo dia 
10. Após a realização dos 
trabalhos descritos no plano, 
a outra parcela será paga.

O Executivo repassa por ano 
cerca de R$ 14,4 milhões de 
recursos próprios pelo serviço 
de urgência e emergência, 
mais de R$ 2,1 milhões pelo 
serviço de ambulatório e via 
repasse SUS (Sistema Único de 
Saúde) aproximadamente R$ 
10 milhões.

De acordo com Marcondes, 
a Prefeitura repassa 36% do 
orçamento para a Saúde mu-
nicipal. O chefe do Executivo 
contou a reportagem do Jor-
nal Atos que há uma reserva 
de contingência de pouco 
mais de R$ 2 milhões, justa-
mente para os trabalhos em 
prol ao combate e prevenção 
à Covid-19. Ele salientou ainda 
que um grupo empresarial da 

cidade autorizou a Santa Casa 
comprar mais vinte respirado-
res por responsabilidade do 
grupo. O impasse estaria na 
entrega do material que deve 
levar 180 dias.

Entre os apoios recebidos 
por entidades e sociedade, o 
prefeito destacou o Tribunal de 
Justiça pela Vara Criminal de 
Lorena que repassou na última 
segunda-feira cerca de R$ 74,2 
mil de um fundo de penaliza-
ções e sentenças criminais que 
será utilizado para a aquisição 
de kits de testes rápidos.

A secretária de Saúde frisou 
incessantemente o apelo para 
a população continuar com 
o isolamento social em suas 

residências. “Tenho observa-
do que as pessoas estão se 
afrouxando um pouquinho. 
Por favor, fique em casa, este 
é o grande ponto, temos apos-
tado muito nisso e isso tem 
nos dado um tempo para nos 
estruturar para receber as di-
ficuldades que virão na frente. 
Se não ficarmos em casa, nos-
sos problemas podem agravar 
muito”, destacou Imaculada.

Estado – Apesar do gover-
nador anunciar o repasse 
de R$ 25 milhões mensais 
para santas casas e hospitais 
públicos do estado, na última 
terça-feira, a secretaria de 
Saúde de Lorena não havia 
recebido nenhuma notificação 

oficial sobre valores e datas 
do benefício até o fechamen-
to desta edição. Os R$ 3,515 
milhões provenientes de um 
convênio firmado em 2016 
para a conclusão dos dez leitos 
de UTI (Unidade de Tratamen-
to Intensivo), que teve uma 
decisão judicial proferida na 
segunda quinzena de março, 
também não havia sido repas-
sado à Santa Casa.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a gestão da entidade filantró-
pica para comentar as ações, 
repasses e o atraso do Estado, 
mas até o fechamento desta 
edição nenhuma reposta foi 
enviada à redação.



3 DE ABRIL DE 2020 5

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 132/2020; 2293/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, 
da lei supracitada, cujo objeto consiste 
aquisição de um púlpito , para atender as 
necessidades do Cerimonial do Gabinete 
do Prefeito.
C O N T R ATA D A :  A C R I L D E S TA C 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº: 02.656.150/0001-83

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: Concorrência Pública 
Nº 02/2020 - PROC. Nº 113/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública 
a CORREÇÃO no Anexo V – Modelo de
Proposta Comercial e Anexo X – Planilha 
Orçamentária do Edital acima referido, no 
item 4.3 – Lastro de pedra britada 5cm, 
coluna da quantidade, onde lê-se “305,28” 
leia-se “238,1462”. Com essa alteração 
a coluna do preço, item 4.3, Anexo X, 
passará a ser “R$33.587,11”, desta forma 
o valor SUB-TOTAL 4 permanecerá o 
mesmo, inalterando também o valor total 
da obra. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 06/2019 PROC. Nº 724/2019
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: 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”, 
conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONCESSIONÁRIA: SERBET - SISTEMA 
DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO
BRASIL LTDA
CNPJ Nº: 00.999.705/0001-64
VALOR TOTAL DA OUTORGA: 
R$ 445.000,00(quatrocentos quarenta e 
cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2020

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: EVANDRO FARINE 
ZELIOLI ME
CNPJ Nº: 27.721.177/0001-33
VALOR TOTAL: R$ 7.786,80(sete mil 
setecentos oitenta e seis reais e oitenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 
Nº 04/2020 PROC. Nº 86/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Execução de serviços de 
engenharia para obra de infraestrutura 
de contenção de margem e construção de 
ponte sobre o Rio Mandi, localizado na Av. 
Carlino Luiz dos Santos entre os bairros 
Santa Edwiges e Vila Geny, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento Urbano, com 
fornecimento de material, equipamentos e
mão de obra, conforme descrição, 
quanti tat ivos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA:  FERRAZ F ILHO 
ENGENHARIA EIRELI EPP
CNPJ Nº: 17.272.0007/0001-65
VA LOR TOTA L :  R$  466 . 066 , 30 
(quatrocentos sessenta e seis mil 
sessenta e seis reais e trinta
centavos)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 24/2020 - PROC. Nº135/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a 
SUSPENSÃO 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.
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 145/2020; 2628/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso IV, da 
lei supracitada, cujo objeto consiste na 
Contratação de serviço de internação 
psiquiátrica, em caráter de urgência, por 
90 dias, renováveis caso necessário, 
conforme mandado judicial, processo nº
1000665-05.2020,8.26.0323, da menor 
Maria Luiza da Silva Oliveira.
CONTRATADA: ESPAÇO TERAPEUTICO 
VILLA DOM BOSCO
CNPJ Nº: 29.491.953/0001-81
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PODER EXECUTIVO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

1º Bimestre de 2020LRF, artigo 53, inciso I

Especificação
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total

(últimos 12 meses)fev/2020jan/2020dez/2019nov/2019out/2019set/2019ago/2019jul/2019jun/2019mai/2019abr/2019mar/2019

RECEITAS CORRENTES (I) 24.112.763,30 18.291.480,59 16.827.334,12 15.691.053,18 20.186.829,88 16.073.440,22 14.678.415,49 19.387.053,31 17.657.367,06 26.317.005,24 21.650.126,55 21.461.577,61 232.334.446,55

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.285.884,61 4.642.036,24 4.070.463,11 3.788.075,75 4.211.840,79 3.959.211,72 4.150.855,45 4.252.113,68 4.213.733,81 4.323.914,36 3.284.784,42 4.333.632,26 55.516.546,20

    Receita Patrimonial 70.698,23 88.646,04 79.862,14 79.345,68 88.199,44 59.113,75 64.748,69 71.856,23 149.633,64 -4.585,46 42.051,46 35.973,38 825.543,22

    Receita de Serviços 8.963,92 39.925,59 16.202,45 21.213,30 32.712,25 9.982,54 25.948,58 21.642,09 14.874,98 20.426,47 23.534,29 21.359,96 256.786,42

    Transferência Correntes 13.458.132,86 13.255.250,82 12.346.148,03 11.545.295,90 15.572.213,37 11.765.136,90 10.123.525,19 14.630.998,85 12.783.834,16 21.427.126,20 18.213.085,81 17.034.433,80 172.155.181,89

    Outras Receitas Correntes 289.083,68 265.621,90 314.658,39 257.122,55 281.864,03 279.995,31 313.337,58 410.442,46 495.290,47 550.123,67 86.670,57 36.178,21 3.580.388,82

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 24.112.763,30 18.291.480,59 16.827.334,12 15.691.053,18 20.186.829,88 16.073.440,22 14.678.415,49 19.387.053,31 17.657.367,06 26.317.005,24 21.650.126,55 21.461.577,61 232.334.446,55

DEDUÇÕES (II) 1.613.444,35 1.522.077,24 1.467.974,77 1.339.425,13 1.465.971,76 1.317.355,25 1.135.754,61 1.571.151,06 1.479.211,41 1.974.865,60 2.338.603,59 2.145.605,68 19.371.440,45

    Contribuição do Servidor a R.P.P.S

    Receitas de Compensação Previdenciária

    Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS

    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.613.444,35 1.522.077,24 1.467.974,77 1.339.425,13 1.465.971,76 1.317.355,25 1.135.754,61 1.571.151,06 1.479.211,41 1.974.865,60 2.338.603,59 2.145.605,68 19.371.440,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 22.499.318,95 16.769.403,35 15.359.359,35 14.351.628,05 18.720.858,12 14.756.084,97 13.542.660,88 17.815.902,25 16.178.155,65 24.342.139,64 19.311.522,96 19.315.971,93 212.963.006,10
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Águas Piquete
10 anos

FALE COM A GENTE

Levar água de qualidade para 

você é nosso maior compromisso. 

Neste momento de luta contra 

a COVID-19, nossas equipes 

continuam nas ruas para garantir 

o abastecimento da sua casa. 

Águas Piquete,  há 10 anos 

p r o p o r c i o n a n d o  s a ú d e  e 

bem-estar para você!

iguasa.com.br/piquete

0800 20 20 120

17-99641-3259


