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Ala de ambulatório e consultas na Santa Casa de Lorena; hospital retoma atendimentos com cerca de quatro mil pacientes em fila de espera

Pág.  2

Após dois meses de suspen-
são, os atendimentos do Ambu-
latório SUS foram retomados 
na Santa Casa de Lorena, nesta 
quarta-feira (1). Com um novo 
convênio, os serviços devem 
desafogar a Atenção Básica, 
que conta com cerca de quatro 
mil pacientes na fila de espera 
por agendamentos. O Ambula-
tório de Gestação de Alto Risco 
também deve ser reaberto.

Rafaela Lourenço
Lorena

Passagem da PF na Prefeitura durante operação que apura denúncia de esquema de proprina que afastou Fênix; contrato do governo de Edson Mota

Buscando amenizar a demo-
ra por consultas nos postos de 
saúde, como a de pediatria, que 
segue com três profissionais 
afastados por licença médica, 
a secretaria de Saúde renovou 
o convênio com a Santa Casa 
para reabrir o ambulatório SUS, 
que prestava serviços desde 
2018 e encerrou as atividades 
em junho. Com investimentos 
na ordem de R$ 650 mil, serão 
ofertados exames e consultas 
de 14 especialidades como 
ginecologia, anestesia, reu-
matologia, ortopedia, clínico 
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geral, cardiologia e pediatria, 
até dezembro. 

Segundo o secretário de Saú-
de, Antônio Carlos Fabreti, após 
um consenso entre Prefeitura 
e hospital, os recursos via Go-
verno Federal devem garantir 
o auxílio à saúde pública até o 
final do ano. “Em três meses eu 
acabo com essa demanda (fila 
de espera), tem que convencer 
o prefeito para não parar em 
dezembro, entrar com outro 
convênio pra gente manter, 
porque na Prefeitura dificil-
mente você vai ter médico. 

Isso não é aqui, são em todos 
os lugares”. 

Na última quinta-feira (26), 
o superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa, recebeu 
o prefeito Sylvio Ballerini e 
o secretário de Saúde para 
definição dos trabalhos. De 
acordo com Costa, a partir do 
dia primeiro de setembro, ini-
ciaram quatro especialidades, e 
sucessivamente, as demais nas 
próximas semanas, mediante o 
agendamento da regulação do 
Município. “Deixa bem claro 
que não é a Santa Casa que 

Após redução 
da Covid-19, 
Cruzeiro altera 
atendimento

Cruzeiro anunciou um novo 
horário de atendimento, a 
partir da quarta-feira, para 
as pessoas que estão com 
suspeita de serem portado-
ras da Covid-19. A mudança 
tenta reduzir os postos de 
atendimento, após queda no 
número de casos da doença 
no município.

Os interessados devem pro-
curar atendimento no Cisa 
(Centro Integrado de Saúde), 
das 7h às 19h, na rua Coronel 
Joaquim do Prado (entrada 
pelo Proama da Rua 10), n° 
91, no Centro, ou na Santa 
Casa, das 19h às 7h, na ave-
nida Major Novaes, n° 715, 
no Centro.

Os protocolos de segurança 
sanitária contra a Covid-19 
(máscara de proteção, dis-
tanciamento social e uso de 
álcool em gel) são exigidos dos 
pacientes para as consultas. A 
Santa Casa receberá também 
os casos de necessidade em 
assistência especializada ou 
exames complementares. 
Em caso de aumento dos ca-
sos, o atendimento 24 horas 
será retomado para suprir a 
demanda.

Da Redação 
Cruzeiro faz o agendamento, e sim os 

postinhos que solicitam através 
do sistema da Prefeitura, e 
aqui é feito o acolhimento dos 
pacientes”, frisou.

Costa ressaltou, ainda, que 
serão 7,2 mil consultas distri-
buídas pelas áreas contempla-
das, mil de oftalmologia e nove-
centos exames de mamografia. 

As cirurgias eletivas também 
serão retomadas nesta semana, 
com um cronograma médio 
de noventa procedimentos 
cirúrgicos por mês, atendendo 
as especialidades de ortopedia, 
cirurgia geral e vascular. “Há 
uma demanda reprimida que 
precisamos dar vazão, fluxo. 
Em média, eles (Prefeitura) 
falam que só de vascular há 
setecentos pacientes aguardan-
do cirurgias”, salientou Costa.

Gestação de Alto Risco – 
Apesar da secretaria de Saúde 
anunciar a retomada dos servi-
ços, o Governo do Estado ainda 
não assinou a renovação do 
convênio, mas devido a sinali-
zação positiva, o atendimento 
será ofertado às gestantes 
de Lorena, Canas, Piquete, 
Cachoeira Paulista, Cruzeiro, 
Aparecida, Potim, Silveiras, 
Areias, Bananal, Arapeí e Que-
luz. “Os trâmites legais para 
renovação deste convênio já 
estão acontecendo, hoje, de 
uma forma totalmente online”, 
revelou Costa, ao citar que 66% 
dos atendimentos eram apenas 
para mães de Lorena.

Questionado sobre o mon-
tante de R$ 1,380 milhão 
referentes aos serviços pres-
tados pelos seis meses de 
2021, Costa explicou que não 
recebeu os recursos estaduais, 
e que o departamento jurídico 
da instituição está analisando 
como entrar com uma ação ou 
recurso para o ressarcimento.

Santa Casa de Lorena retomou nesta quarta-feira 
ambulatórios SUS e de Gestação de Alto Risco
Fila de espera por consultas e exames chega a quatro mil pacientes;investimentos chegam a R$650 mil

Denúncias de desvios 
de verba da Covid-19 
tira cargo de Léo Fênix
Dimas Barbosa assume durante apuração sobre propina;
Polícia Federal aponta esquema em contrato em meio à pandemia

A passagem da Polícia Fe-
deral pela Câmara e setores 
de Compras e Licitações da 
Prefeitura de Cachoeira Pau-
lista, na última terça-feira 
(31), em cumprimento de 
quatro mandados de busca 
e apreensão da Operação 
Comission (comissão, em 
latim), levou a destituição 
do mandato do vereador Léo 
Fênix (PSB). Ele é investigado 

junto a um servidor público 
(não identificado) pelo des-
vio de verbas públicas para 
o enfrentamento à Covid-19. 
Uma medida cautelar afas-
tou o parlamentar de suas 
funções, impedindo também 
seu ingresso em repartição 
pública. Fênix já não parti-
cipou da sessão ordinária, 
realizada horas depois.
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Latasa dobra PLR e injeta R$ 1 milhão na economia de Pinda

Passagem da PF na Prefeitura na operação que apura denúncia de esquema de proprina que afastou Fênix

Assembleia com funcionários que aceitaram proposta após protestos; PLR garante injeção de R$ 1 milhão

Léo Fênix é afastado após denúncias sobre 
desvios de verba da Covid-19 em Cachoeira
Dimas Barbosa assume durante apuração sobre propina na saúde; PF aponta esquema durante pandemia

A passagem da Polícia Fe-
deral pela Câmara e setores 
de Compras e Licitações 
da Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, na última terça-fei-
ra (31), em cumprimento 
de quatro mandados de 
busca e apreensão da ope-
ração Comission, levou a 
destituição do mandato do 
vereador Léo Fênix (PSB). 
Ele é investigado junto a 
um servidor público (não 
identificado) pelo desvio 
de verbas públicas para o 
enfrentamento à Covid-19.

Uma medida cautelar 
afastou o parlamentar de 
suas funções, impedindo 
o ingresso em repartição 
pública. Fênix já não parti-
cipou da sessão ordinária 
realizada horas depois.

Secretário de Cultura na 
gestão anterior, quando 
Edson Mota (PL) era o pre-
feito de Cachoeira, Léo 
Fênix e o segundo acusado 
favoreciam, de acordo com 
as apurações da PF, a con-
tratação de uma empresa 
no processo de negociação 

Gabriel Mota
Cachoeira Paulista

para o fornecimento de 
insumos e medicamentos 
destinados ao combate à 
Covid-19.

Como uma compensa-
ção pelo favorecimento, 
os investigados exigiam o 
pagamento de 5% a 10% 
do valor contratual. A in-
vestigação aponta ainda 
que, por vezes, as empresas 
eram solicitadas a aumentar 
o valor do orçamento para 
que o montante recebido 
pelos agentes públicos fosse 
ainda maior. 

O ex-secretário de Cultura 
e vereador afastado negou 
o envolvimento com o es-
quema e afirmou que não 
tinha conhecimento sobre 
as investigações. “Conheci-
mento eu tive quando foram 
à minha casa, levaram meu 
celular. O que eu tenho a 
declarar é que estou à dispo-
sição da Polícia Federal para 
qualquer esclarecimento. 
Não tenho envolvimento 
nenhum com nada disso que 
está acontecendo”.

Fênix citou também o fato 
de não ter trabalhado na 
área da Saúde. “Eu nunca fui 
secretário de Saúde, nunca 
trabalhei na área de Saúde, 

simplesmente ajudava as 
pessoas na área. Então, 
completamente desconhe-
ço esse assunto, mas meus 
advogados já estão empe-
nhados nisso para saber a 
real situação”.

Além da casa do vereador, 
os setores de Compras, 
Licitações, Contratos e o 
Financeiro da Prefeitura, 
além do gabinete de Léo Fê-
nix, na Câmara, constavam 
entre os mandados de busca 
expedidos pela Justiça.

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos 
Mineiro (MDB), afirmou que 
a Prefeitura está colaboran-
do com as investigações. 
Entre pregões e dispensas 
de licitação, 13 documentos 
foram coletados pela PF no 
Paço Municipal.

De acordo com o presi-
dente da Câmara, Rodolpho 
Veterinário (REDE), além de 
cumprir mandado de busca 
e apreensão no gabinete 
do vereador, os agentes da 
Polícia Federal notificaram 
sobre o afastamento do 
parlamentar. Os documen-
tos não informaram acerca 
do objeto da investigação. 
“É tudo o que sabemos de 
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maneira oficial”, completou.
Com o afastamento de 

Léo Fênix, Dimas Barbosa 
(PSB), que teve 239 votos 
nas eleições municipais do 
último ano, assume o cargo. 

Entramos em contato com 
a delegada da Polícia Fede-

ral em Cruzeiro, Luciana 
Gebrim, que afirmou que 
não vai se pronunciar sobre 
o caso, que corre em sigilo.

Com o material coletado, 
a PF agora analisa toda a 
documentação.

Caso as denúncias contra 

a dupla se confirmem, o 
processo pode ser caracte-
rizado pelos crimes de pecu-
lato, associação criminosa, 
corrupção ativa ou passiva 
e fraude em licitações, com 
a pena podendo chegar a 
32 anos.

Acerto atende pedidos de funcionários que realizaram dois protestos por regularização; nova parcela é agendada para 2022

Após duas paralisações mo-
tivadas por reinvindicações 
dos trabalhadores quanto aos 
repasses de direitos traba-
lhistas, a Latasa pagou no dia 
27 a PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados). Segundo 
o Sindicato de Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, R$ 1 
milhão devem ser injetados na 
economia da cidade.

Ainda de acordo com a ca-
tegoria, o montante total é de 
R$ 5 mil, o dobro do valor pago 
aos funcionários no último ano. 
Na última sexta-feira, todos os 
310 trabalhadores receberam 
a maior parte do valor, cerca 
de R$ 3,5 mil. A classe estima 
que somente nessa parcela 
a economia da cidade tenha 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

investimento milionário. A 
expectativa é que a segunda 
etapa seja paga no início do 
primeiro trimestre de 2022.

Há meses o Sindicato manti-
nha uma batalha com a direto-
ria da empresa pelo pagamento 
da PLR, até mesmo um comu-
nicado de greve já havia sido 
protocolado. “A fábrica teve 
produção alta o ano inteiro, 
ainda melhor que o ano pas-
sado, e a empresa não queria 
nem negociar a PLR. Excesso 
de jornada, excesso de pres-
são, problemas na segurança, 
acidentes graves acontecendo, 
só conseguimos avançar em 
todas essas questões graças à 
mobilização dos trabalhadores. 
Quero parabenizar também a 
comissão de PLR que atuou 
junto com a gente nessa busca 
de uma proposta justa, coeren-
te com a realidade da empre-

sa”, ressaltou o presidente do 
sindicato, André Oliveira, que 
participou de uma assembleia 
na última terça-feira (24), 
que aprovou a proposta da 
empresa.

Movimentação econômica 
– Ainda na última semana, o 
prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), se reuniu 
com a diretoria da Acip (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba) para 
discussão de ações de cresci-
mento econômico da cidade 
e também atração de novos 
investimentos.

O prefeito espera que o 
acerto da empresa auxilie na 
recuperação do mercado in-
terno da cidade, assim como o 
adiantamento do 13º salário 
para funcionários da Prefei-
tura, anunciado na última 
semana.

Foto: Reprodução SMP
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Referência no mercado de inovação aberta, plataforma 
mede o relacionamento de grandes empresas com startups

Iguá conquista 1º lugar 
em ranking de saneamento 
da 100 Open Startups

A Iguá é a companhia de 
saneamento mais engajada 
em iniciativas de inovação 
aberta do país, segundo o 
ranking das corporações do 
setor líderes em open inno-
vation – o TOP Open Corps 
2021, divulgado pela pla-
taforma 100 Open Startups 
nesta segunda-feira (23). O 
ranking se consolidou como 
referência no mercado 
a partir de critérios que 
medem o relacionamento 
de grandes empresas com 
startups.

A companhia foi pioneira 
na aproximação do sanea-
mento com o ecossistema 
de inovação por meio do 
projeto Iguá Lab, que desde 
2018 convida startups a 
pensar, junto com profissio-
nais e parceiros, em alter-
nativas para os desafios do 
setor. Nas duas primeiras 
edições, o programa contou 
com 150 startups inscritas 
e R$1,2 milhão investidos.

Desde que o projeto teve 
início, a Iguá já fez contato 
inicial com cerca de 720 
startups, 175 em conexão 
com áreas da empresa e 
48 em fase de avaliação da 
solução – ou seja, 6,75% 
passam pelo funil de inova-
ção da empresa, chegando 
à etapa de teste-piloto. Em 
média, a companhia avalia e 
conhece uma startup a cada 
dois dias e testa uma nova 
solução a cada 30 dias. 
Existem, hoje, 20 startups 
sob contrato, prestando 
diversos serviços.

A partir de 2020, a ini-
ciativa foi ampliada e deu 
origem ao “Grand Challen-
ge – A Água como Serviço”, 
um programa em parceria 
com a 100 Open Startups. 
Trata-se de uma plataforma 
aberta de inovação para 
estimular o diálogo entre 
empresas e startups inte-
ressadas em desenvolver 
novas tecnologias e impac-
tar o setor com ações mais 
sustentáveis e eficientes. 

Da Redação
Piquete

Ao todo, cerca de 140 star-
tups se inscreveram para a 
primeira edição. A ação é 
hoje uma porta de entrada 
importante para muitos 
empreendedores no setor.

“A inovação é um de nos-
sos pilares estratégicos e 
estar entre as 50 compa-
nhias mais engajadas com 
inovação aberta no país e 
a primeira no saneamento 
é um reconhecimento que 
merece ser comemorado. 
Este resultado está alinhado 
ao propósito da companhia 
de sermos a melhor empre-
sa de saneamento para o 
Brasil. Para tanto, temos o 
compromisso de participar 
da transformação do nosso 
setor, desenvolvendo solu-
ções não apenas para nós, 
mas para o mercado como 
um todo”, diz o diretor de 
Inovação e Clientes da Iguá, 
Eder Campos.

Inovação no saneamento 
A Iguá também vem em-

pregando tecnologias inter-
setoriais em suas operações 
para melhorar a eficiência 
operacional. Entre elas, 
merecem destaque: a insta-
lação de um secador térmi-
co de lodo movido a vapor 
gerado por biomassa, com 
capacidade de 6,8 mil qui-
los/hora, que aprimora a 
gestão do resíduo gerado 
pelo processo de trata-
mento de água; o uso de 
sondas inicialmente proje-
tadas para o setor de óleo e 
gás, como a seesnake, para 
pesquisa de vazamentos; e 
a utilização de materiais 
modulares a base de aço e 
carbono para a expansão 
das redes, que tornam a 
instalação até 30% mais 
barata e 50% mais rápida. A 
Iguá também implementou 
o processo de construção 

Sobre a Iguá Saneamen-
to: A Iguá é uma companhia 
de saneamento, controlada 
pela IG4 Capital, que atua 
no gerenciamento e na 
operação de sistemas de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário por 
intermédio de concessões 
e de parcerias público-pri-
vadas. Uma das principais 
operadoras privadas do 
setor no país, atualmente 
está presente em 38 mu-
nicípios de seis estados 
brasileiros – Alagoas, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, São Paulo 
e Paraná – por meio de 
19 operações que benefi-
ciam cerca de 7,2 milhões 
de pessoas. A Iguá possui 
quatro pilares essenciais 
que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo 
o planejamento estratégico 
SERR – Segurança hídrica; 
Eficiência na produção e 
distribuição de água; Res-
ponsabilidade na coleta e 
tratamento de esgoto; e Res-
peito às pessoas. Em 2020, 
a Iguá aderiu à Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa 
das Nações Unidas), ado-
tando e promovendo, em 
suas práticas de negócios, 
os Dez Princípios universal-
mente aceitos nas áreas de 
direitos humanos, trabalho, 
meio ambiente e combate à 
corrupção. A companhia foi 
eleita, em 2020, pelo quarto 
ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar 
pela consultoria Great Place 
to Work (GPTW). Atualmen-
te, emprega cerca de 1,5 
mil pessoas. O nome Iguá 
é uma referência direta ao 
universo em que atua: em 
tupi-guarani, “ig” quer dizer 
água.www.igua.com.br

modular em estações de tra-
tamento. Em Paranaguá, a 
metodologia proporcionou 
a antecipação do início de 
operação de uma estação 
de tratamento de esgoto em 
18 meses.

Eder Campos, Diretor de Inovação e Clientes da Iguá

" ABANDONO DE EMPREGO "
Sra. Sandra Maria Albano - CTPS 14179 - série 185 - SP
Convidamos a Sra. Sandra Maria Albano, portadora da CTPS 14179 - série 185-SP, a 
comparecer em nossa loja, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 
27/07/2021, dentro do prazo de 48 hs a partir desta publicação, sob pena de ficar 
rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Guaratinguetá, 01/09/2021
Fernando José Ferraz de Campos - ME.
Rua Olavo Bilac. 27 - Centro Guaratinguetá - SP.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 295/2021-SUP; 
5868/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de certificado digital e-CNPJ A3, para atender as necessidades 
da Secretaria de Obras.
CONTRATADA:ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INSDUTRIAL AUTONOMOS E LIBERAIS 
DE LORENA -CNPJ Nº: 45.218.757/0001-94 - DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 296/2021-SUP; 
5801/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de uniformes esportivos para professores contratados pela 
Secretaria de Esportes.
CONTRATADA:CAMILA AUXILIADORA RODRIGUES QUINTANILHA94905282691ME
CNPJ Nº: 41.559.957/0001-50
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 291/2021-SUP; 
5903/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de telefone, para atender as necessidades da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico
CONTRATADA:WINPACK COM. DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA EPP -CNPJ 
Nº: 41.952.080/0001-62 - DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 292/2021-SUP; 
5096/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA:UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO -CNPJ 
Nº: 48.717.516/0005-01 - DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 294/2021-SUP; 
5986/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA:UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO -CNPJ 
Nº: 48.717.516/0005-01 - DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONVÊNIO Nº 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Irmandade Da Santa Casa 
De Misericórdia De Lorena, CNPJ nº 51.779.304/0001-30, por meio da Secretaria da 
Saúde, celebram o Termo Aditivo 05, pelo presente Termo Aditivo fica acrescido o valor 
global do convênio, no montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), 
nos termos da PORTARIA Nº 1.433, DE 28 JUNHO DE 2021, conforme especificações 
técnicas e quantitativas constantes no Plano de Trabalho, que passa a fazer parte 
integrante do presente Termo Aditivo. Data da assinatura: 31/08/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Processo Licitatório nº 422/2018 – PP nº 68/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA
CNPJ: 21.515.556/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do Contrato nº 136/18, decorrente do Processo Licitatório nº 422/18, Pregão 
Presencial nº 68/18, firmado em 03 de setembro de 2018, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.3.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 03 de setembro de 2021.
Cláusula Terceira – A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual, 
previsto na cláusula 2.4 do contrato original.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 27.300,00 (vinte e 
sete mil e trezentos reais).
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/20

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Instituto Família 
Futsal, CNPJ nº 22.667.644/0001-70, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer, celebram o Termo Aditivo 02, que tem como objeto prorrogação da vigência do 
Termo de Fomento firmado entre os partícipes em 29/10/20. Pelo presente termo aditivo, 
fica prorrogada a vigência do Termo de Fomento até 31/12/2021. Data de assinatura: 
31/08/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 PROC. Nº 116/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de kits de gêneros alimentícios e 
hortifruti para atender as necessidades de distribuição aos alunos da APAE, durante o 
ano letivo de 2021, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME
CNPJ: 18.244.331/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 01A04,17,18
VALOR TOTAL: R$ 1.299.036,24(um milhão, duzentos noventa e nove mil, trinta e seis 
reais e vinte e quatro centavos)
CONTRATADA: NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI EPP
CNPJ:21.813.311/0001-40
VENCEDORA DOS ITENS:06,08,10,12,14,16,20,22,24,26,30,32
VALOR TOTAL: R$ 2.855.178,32(dois milhões, oitocentos cinquenta e cinco mil, cento 
setenta e oito reais e trinta e dois centavos)
VIGÊNCIA: Até 31/12/2021
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021 PROC. Nº 229/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de material de pintura para 
consertos e manutenção dos próprios públicos do município, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: R.J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA ME
CNPJ: 27.218.420/0001-03
VENCEDORA DOS ITENS: 43,44,47,48,71,72,81,82,99,100
VALOR TOTAL: R$132.334,00(cento trinta e dois mil, trezentos trinta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 PROC. Nº 201/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma de vestiários 
do Campo Vera Cruz (Estadio Municipal Anselmo Celio Rodrigues), com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos.
CONTRATADA: VALEENGENHARIA EIRELI ME CNPJ: 17.590.226/0001-92
VALOR TOTAL: R$ 47.716,07(quarenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e sete 
centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 PROC. Nº 224/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de 
pavimentação em vias públicas urbanas, com fornecimento de materiais, mão de obra 
e equipamentos.
CONTRATADA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA CNPJ: 03.750.447/0001-76
VALOR TOTAL: R$ 454.514,14(quatrocentos cinquenta e quatro mil, quinhentos e catorze 
reais e catorze centavos)
VIGÊNCIA: 10(dez)) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021
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Aplicação da vacina contra a Covid-19; Pindamonhangaba e Caraguatatuba adotam novas estratégias para segunda dose nesta semana

Fotos: Reprodução PMC

Cidades intensificam aplicação de segunda
dose para evitar expansão do novo coronavírus

Com foco em garantir a 
imunização da população 
contra a Covid-19 e evi-
tar um novo aumento de 
contaminações, Pindamo-
nhangaba e Caraguatatuba 
elaboraram, recentemente, 
novas estratégias. Em Pinda-
monhangaba, profissionais 
de saúde ligam para pessoas 
com a segunda dose em 
atraso; enquanto Caragua-
tatuba realiza a “Semana D”.

Em Pindamonhangaba, 
a secretaria de Saúde esti-
mava, até a última semana, 
que aproximadamente dois 
mil moradores não haviam 
retornado aos postos de 
saúde para a finalização do 
esquema vacinal. Para evitar 
brechas no processo, a pasta 
passou a ligar para as pesso-
as que precisam completar 

Bruna Silva
RMVale

a proteção. “Nós, da secre-
taria de Saúde, é que vamos 
informar os dados para que 
a outra pessoa apenas con-
firme. Nunca partirá de nós 
perguntar RG, CPF, endereço, 
nós informaremos os dados 
e a pessoa vai confirmar. 
Havendo a confirmação, 
prosseguiremos com a orien-
tação sobre a necessidade de 
tomar a segunda dose”, afir-
mou o diretor de Proteção 
aos Ricos e Agravos à Saúde, 
André Pereira.

De terça-feira (31) até 
a próxima sexta-feira (3), 
Caraguatatuba realiza a 
“Semana D” da vacinação 
contra a Covid, com foco 
em completar o esquema 
vacinação de quem recebeu 
a primeira dose da vacina 
Astrazeneca no mutirão do 
dia 12 de junho. Ao longo 
deste período, 11 postos de 
vacinação da cidade estarão 
abertos das 8h às 20h. Os 
moradores devem compa-
recer ao local de vacinação 
com documento com foto 
e o cartão da vacinação da 
primeira dose. Para este 
procedimento não é neces-
sário fazer agendamento. 
Espera-se receber seis mil 
pessoas somente nesta se-
mana.

Ministério Público cobra informações 
sobre iluminação pública de Aparecida
Apuração do MP atende denúncia de Xande e Zé Fábio Borges; Prefeitura garante manter cronograma

Após apresentação de um 
requerimento rejeitado por 5 
a 2 na Câmara, em março, os 
vereadores Carlos Alexandre 
Rangel, o Xande (PSD) e Zé 
Fábio Borges (PTB) decidiram 
dar sequência à contesta-
ção, levando dados sobre a 
arrecadação e investimento 
da Prefeitura de Aparecida 
na iluminação pública ao 
Ministério Público. Eles ques-
tionam a transparência do 
Executivo quanto aos valores 
reais investidos através da 
CIP (Contribuição de Ilumi-
nação Pública).

Segundo Xande, um dos 
questionamentos feitos pelos 
vereadores e que não teve 
“resposta clara enviada pela 
Prefeitura” era referente 
aos valores reais investidos 
na iluminação pública com 
recursos da CIP. Os dois 
parlamentares pediram do-
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Via com baixa iluminação em Aparecida; vereadores buscam MP para esclarecimento de recursos na CIP

cumentos que comprovassem 
o índice referente à contri-
buição, mas no plenário, o 
tema não avançou e acabou 
rejeitado.

No Ministério Público, os 
vereadores foram informa-
dos que os valores dos in-
vestimentos constavam no 
Portal da Transparência da 
Prefeitura, mas no site, de 
acordo com Xande, apenas 
continha a arrecadação dos 
recursos. “No Portal consta 
o valor arrecadado, sem 
demonstrar onde foram in-
vestidos os valores. Com a 
reprovação do requerimento, 
apresentamos denúncia ao 
MP, que instaurou inquérito 
civil para apurar omissão de 
prestação de informações dos 
valores arrecadados e onde 
foram investidos”, destacou.

Bairros como Santa Edwi-
ges, Aroeira, São Roque e 
Itaguaçu têm vias com pontos 
deficitários de iluminação, há 
ruas com postes, mas sem 
braços de luz. “A arrecadação 

está tendo, o problema é que 
não investem na melhoria dos 
bairros”, criticou o vereador.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
afirmou, por meio de nota, 
que foi notificada pelo Minis-
tério Público sobre a abertura 
do inquérito referente à CIP 
e que vai prestar todas as 
informações. “A Prefeitura de 
Aparecida ainda esclarece que 
segue empenhada em concre-
tizar uma operação efetiva 
com o intuito de trazer melho-
rias para a iluminação pública 
da cidade. Para isso, além da 
manutenção que está sendo 
feita de forma ativa, como 
deve ser feita, a Prefeitura 
trabalha para efetuar a troca 
da iluminação de Aparecida. 
O objetivo da atual adminis-
tração é trocar a iluminação 
convencional pela iluminação 
LED”. O comunicado cita que 
entre os benefícios da troca, 
está a eficiência energética, 
economia e sustentabilidade 
no serviço prestado.
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Cerca de duas mil pessoas não retornaram para o reforço em Pinda; Caraguá expande horário

Aparecida implanta base para a Guarda 
Municipal no portal próximo ao Santuário

Em parceria com o Santu-
ário Nacional, a Prefeitura 
de Aparecida anunciou uma 
nova base para GCM (Guar-
da Civil Municipal), que 
ficará instalada no início 
da avenida Getúlio Vargas 
(BR-488).

O local, que era base da 
Defesa Civil, está passando 
por uma reforma. O prédio 
sofreu um incêndio há cerca 
de dois meses e deve ser 
entregue em até trinta dias.

A unidade vai servir como 
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apoio à equipe da GCM e 
funcionará como um espaço 
administrativo.

De acordo com a Prefei-
tura, com o avanço da imu-
nização contra à Covid-19 
no município e o aumento 
do fluxo de turistas em 
Aparecida, a secretaria de 
Segurança Pública e Trân-
sito avalia a possibilidade 
de a nova base funcionar 
24 horas por dia.

Segurança – Em maio 

deste ano, a Polícia Rodo-
viária Federal assinou um 
convênio junto à Prefeitura 
que permite a GCM realizar 
patrulhas de maneira efe-
tiva na menor rodovia do 
país, a BR-488.

A iniciativa visa atender 
reclamações antigas dos 
moradores da cidade, como 
o combate aos malhadores 
de fitinhas que aplicam gol-
pes em romeiros no portal 
do município.


