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Pindamonhangaba reforça
iluminação pública para
inibir ação de criminosos
Foto: Divulgação PMP

CCR e PRF iniciam ação
para evitar acidentes
com romeiros na Dutra

Fiéis são orientados a caminharem pelo trecho sentido São Paulo

Nova iluminação em praça de Pinda; Prefeitura anuncia novo sistema
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Para reforçar a segurança
dos espaços públicos, a Prefeitura de Pindamonhangaba
tem ampliado o sistema de iluminação. Somente no último
mês, diversos locais receberam
reparos, entre eles o Jardim
Cristina, Parque São Domingos
e Crispim.
Com a ação, a expectativa
na cidade é inibir a atividade
criminosa. No último mês, as
praças Patriarca, no Crispim;
Santa Cristina, no Jardim Cristina; São Paulo, no Parque São
Domingos; do Samba, no Ouro
Verde; Monsenhor Marcondes,
no Centro e o espaço da Academia da Melhor Idade, no
Beirão, receberão melhorias
na iluminação como substituição das lâmpadas, luminárias
e também instalação de novos
postes. Anteriormente, outras
regiões da cidade receberam
reforço, como o Feital, Mom-

baça, Santa Cecília, Alto Cardoso, Campo Alegre, Jardim
Imperial, Jardim Resende, São
Benedito e Maricá.
“Essa revitalização no sistema de iluminação dos nossos espaços públicos está
transformando nossa cidade
em espaço mais seguro e
agradável para uso da comunidade”, afirmou o secretário
de Governo e Serviços Públicos
e vice-prefeito Ricardo Piorino
(PSL).
A expectativa da gestão é
empenhar os trabalhos para
que o município fique 100%
iluminado com lâmpadas de
LED, garantindo proteção à
população e economia aos
cofres públicos.
Após atos de vandalismo, o
setor responsável pela instalação e reparos na iluminação
pública alterou a forma de
aparelhagem dos equipamentos com novos pontos de
reforço de concreto em caixas
e fiação área para dificultar a
ação de marginais.

Fiéis seguem sentido Aparecida; trecho da Via Dutra, com destaque para campanha da CCR/PRF de atenção para presença de romeiros

Por mais segurança aos romeiros na rodovia Presidente
Dutra rumo ao Santuário
Nacional de Aparecida para as
celebrações do Dia de Nossa
Senhora Aparecida (12), a concessionária CCR iniciou uma
operação de conscientização
e socorro. Além da empresa, a

PRF (Polícia Rodoviária Federal) também desenvolve ações
para tentar evitar acidentes
com fiéis. Na cidade, o prefeito Luiz Carlos de Siqueira, o
Piriquito (Podemos), ampliou
o efetivo de, segurança para
o período.
Pág. 2

Capacidade para o Santuário
Nacional segue em 2,5 mil fiéis
Com o avanço da vacinação
contra a Covid-19, o Santuário
Nacional volta a receber o público para eventos referentes
ao feriado de Nossa Senhora

de Aparecida, no dia 12. Apesar
da liberação, a Igreja mantém
atenção sobre as regras contra
o avanço do vírus.
Pág. 2

Lorena e Potim têm juntas 12 mil pessoas
com doses atrasadas contra a Covid-19
Secretarias das duas cidades lutam para reduzir déficit, impulsionado por
acomodação de atendidos em campanha e estoque reduzido da AstraZeneca
Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Aplicação de segunda dose em Lorena; municípios têm dificuldades

Lorena e Potim vem registrando altos índices de
faltosos de segunda dose na
campanha de vacinação contra Covid-19. Segundo dados
da secretaria de Saúde das
duas cidades, o número está
na casa de 12,3 mil pessoas
que não completaram o seu
esquema vacinal e não estão
protegidas contra casos mais
grave da doença.
Do início da pandemia do
novo coronavírus até a última
segunda-feira (4), a doença já
vitimou 6.862 pessoas na RMVale (Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte).
Para a secretária de Saúde
de Potim, Maria Rodinéia Rodrigues Paixão, “as pessoas se
acomodaram pois o número
de infectados está caindo e
eles estão imaginando, que
‘ah, já está bom já, tomei a
primeira dose e não preciso

tomar’. A gente tem feito a
vacinação em vários horários
para ver se chama a atenção,
mas é difícil”, contou.
Maria Rodinéia explicou
que agentes da saúde estão
diariamente ligando para as
pessoas que estão com suas
doses atrasadas. A Saúde
deve publicar, nos próximos
dias, um decreto e colocar em
prática o passaporte da vacina
para pessoas entrarem em
estabelecimentos comerciais
como bares e restaurantes.
“A nossa estratégia é estar
passando para o poder Executivo para que se faça um
decreto para a gente poder
estar cobrando do comércio,
supermercado, e alguns lugares e informando que só
pode adentrar com carteira de
vacinação com as duas doses”.
Segundo o último boletim
divulgado pela Prefeitura,
Potim tem, desde o início da
pandemia, 2.206 casos confirmados e 37 mortes.
Em Lorena a situação é ainda mais grave. De acordo com

a supervisora da Vigilância
Epidemiológica de Lorena, Helen Colino, a cidade tem 10,2
mil pessoas com a segunda
dose atrasada. “A gente está
acompanhando as situações
de outros municípios e a vê
que a quantidade de pessoas
que não tomaram a segunda
dose nas faixas etárias dos 30
a 59 anos está muito grande”.
O Município tem falta de
doses para segunda aplicação da AstraZeneca, e com
isso, a cidade está utilizando
o imunizante da Pfizer para
completar o esquema vacinal.
“A população da faixa etária
de 50 a 59 anos que estava
programada para receber a
segunda dose da vacina da
AstraZeneca já está recebendo
a vacina da Pfizer com a orientação da secretaria estadual
de Saúde”. Assim como outras
cidades, em Lorena pessoas
que recebem aplicação da
Pfizer como complemento da
AstraZeneca estão assinando
um termo de ciência sobre a
medida.

No país – Um levantamento realizado pela Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz) e
divulgado dia 29, apontou que
havia no dia 15 de setembro
uma taxa nacional de atraso
na vacinação da segunda dose
de 11%.
A taxa de atraso para a
AstraZeneca é de 15%, da Coronavac é de 32% e da Pfizer
1%. O boletim ressalta que a
vacinação com Pfizer é mais
recente e, comparada com as
outras vacinas, existem ainda
poucos casos possíveis de
atraso de segunda dose.
Os pesquisadores destacam
que o atraso da segunda dose
pode comprometer seriamente a efetividade das vacinas
no país, por isso é de extrema
importância realizar o monitoramento para promover ações
que atuem de forma assertiva
na resolução do problema. A
proteção contra Covid-19 só
é adequada após a vacinação
completa, com duas doses.
Apenas a vacina da Janssen é
aplicada em dose única.
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Parceria entre CCR e PRF tenta evitar
atropelamentos de romeiros na Via Dutra
Devotos recebem dicas de segurança; fiéis são orientados a caminharem pelo trecho sentido São Paulo
Lucas Barbosa
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Buscando garantir mais
segurança aos romeiros que
caminham pela rodovia Presidente Dutra rumo ao Santuário Nacional de Aparecida
para as celebrações do Dia
de Nossa Senhora Aparecida
(12), a concessionária CCR
iniciou na segunda-feira
(4) uma operação de conscientização e socorro. Além
da empresa, a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) também desenvolve ações para
tentar evitar acidentes com
fiéis. Na cidade, o prefeito
Luiz Carlos de Siqueira, o
Piriquito (Podemos), definiu
a ampliação do efetivo para
a segurança de quem vai
visitar o município.
Desde a última sexta-feira
(1), a CCR registrou um aumento no número de romeiros que se deslocam pelos
gramados e acostamentos
da Via Dutra com destino a
Aparecida. A concessionária
iniciou nesta segunda-feira o
funcionamento de 45 bases
de apoio. Os pontos, distribuídos apenas pela pista
sentido São Paulo, oferecem
água, alimentos e kits de
primeiros socorros aos fiéis.
As bases de apoio contarão
também com a distribuição
de mais de vinte mil panfletos criados através de
uma parceria entre a PRF
e o Santuário Nacional de
Aparecida, que trazem diversas dicas de segurança
aos peregrinos. Algumas

das principais recomendações são caminhar pela Via
Dutra apenas no sentido
São Paulo, em fila indiana,
o mais distante possível do
acostamento e da pista; utilizar roupas de cores claras e
com faixas reflexivas; evitar

transitar durante a noite e a
madrugada; interromper a
caminhada em caso de chuva
ou neblina.
A iniciativa tenta evitar casos de atropelamento, como
o registrado na manhã do
último sábado (2) no trecho

de Caçapava da Via Dutra.
Na ocasião, um romeiro de
38 anos foi atingido por um
carro no acostamento da
pista sentido Rio de Janeiro.
Socorrido por uma equipe da
CCR, o fiel foi levado ao Hospital da Vila Industrial em

São José dos Campos, onde
permanece internado em
estado estável. O condutor,
fugiu sem prestar socorro
à vítima.
De acordo com a CCR, o
maior fluxo de romeiros é
esperado entre os próximos
Foto: Marcelo A . dos Santos

Trecho da rodovia Presidente Dutra, com destaque para campanha da CCR/PRF de atenção para a presença de romeiros sentido Aparecida

Aberto ao público, Santuário Nacional mantém
redução de capacidade a 2,5 mil fieis por evento
Comerciantes e hoteleiros estão otimistas com principal data do turismo religiosos na região
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o
Santuário Nacional volta a
receber o público para a
realização dos eventos referentes ao feriado de Nossa
Senhora de Aparecida, no
próximo dia 12. Apesar da
liberação, a Igreja mnatém
atenção sobre as regras
para impedir o avanço do
novo coronavírus.
Em 2020, devido à quarentena da pandemia de
Covid-19, a Basílica não
teve atividades abertas aos
fiéis. As liturgias foram realizadas de forma on-line e
os romeiros puderam visitar
espaços do Santuário Nacional como a passagem pela
Imagem, Capela das Velas
e Sala dos Milagres.
De acordo com o Santuário, serão realizadas 13
missas no dia 12 de outu-

bro. O maior templo católico
mariano do mundo, que tem
capacidade de abrigar 35
mil pessoas, receberá 2,5
mil em cada celebração. O
acesso será controlado, com
triagem, verificação de temperatura e higienização das
mãos. O uso de máscara é
obrigatório em todo espaço.
Segundo padre José Ulysses, diretor da Academia
Marial do Santuário Nacional, caso o número de fiéis
seja grande, as celebrações
serão realocadas para fora
da Basílica. “Todos aqueles que podem sentar-se
dentro do Santuário serão
admitidos sempre para as
celebrações, e quando dentro do Santuário não puder
mais ter número maior de
pessoas, nós vamos direcioná-las para o Centro de
Eventos ‘Padre Vitor Coelho
de Almeida’, onde há a possibilidade de um número
maior de pessoas”.
A data é a mais tradicio-

Foto: Marcelo A . dos Santos

O Santuário Nacional aberto ao público, desta vez para o principal evento do calendário católico brasileiro

sábado (9) e terça-feira (12),
feriado de Nossa Senhora de
Aparecida e Dia das Crianças.
Neste período, a PRF contará
com um contingente reforçado ao longo da rodovia,
atuando também em ações
de conscientização junto a
motoristas e peregrinos.
Na cidade – Após um ano e
sete meses, Aparecida voltou
a receber os romeiros durante as celebrações do dia 12 de
outubro. A Prefeitura colocou
em prática um planejamento
para acolher os peregrinos.
Antes do início da pandemia do novo coronavírus, a
capital católica recebeu 13
milhões de turistas somente
em 2019, e 145 mil romeiros
passaram pelo Santuário
Nacional durante o feriado
de 12 de outubro.
Para esse ano, o Município
vai implantar nas principais
entradas da cidade pontos
de acolhimento de romeiros chegam a pé. “O ponto
de atendimento começa a
funcionar na próxima sexta-feira (8) e continua até o
dia 12 de outubro com água,
frutas, atendimento médico.
Tudo que for preciso para
atender bem os peregrinos
será disponibilizado”.
Outro reforço que a cidade
está realizando foca a segurança. Desde setembro, o
município recebe a Operação
Romeiro 2021 da Polícia
Militar, que reforçou o policiamento com apoio aéreo do
helicóptero Águia. O trabalho
conta ainda com as polícias
Rodoviária Estadual, Ambiental e do Corpo de Bombeiros.

nal e uma das mais movimentadas na Basílica, que
chega a registrar 162 mil
pessoas no local em um único dia (número de 2019).
No último ano, recebeu
trinta mil.
Para o comerciante Tato
Chad Braga, que tem uma
loja a cem metros da Matriz
Basílica Velha, as expectativas para esse ano são
as melhores. “No último
final de semana os hotéis
já colocaram quase 50%
de suas capacidades, então
isso já é uma retomada e um
indício que as pessoas estão
adquirindo a confiança de
entrar em um ônibus com
outras pessoas”, disse o
comerciante.
Mesmo com tanta esperança, Braga disse que está
trabalhando com estoque
baixo para não se endividar.
“Esses dias atendi um romeiro que falou ‘nossa, a pandemia judiou de você mesmo’.
Estou evitando fazer compra
a prazo, para realmente não
ficar endividado”.
O otimismo também é o
sentimento da rede hoteleira. Segundo o gerente do
Hotel Central, Rubens Lellis,
oito romarias (360 pessoas)
devem se hospedar no mês
de outubro. “O movimento
está subindo gradativamente. No mês de julho nós
tivemos uma romaria, sendo
que o normal seria de 28 a
30. No mês de agosto tivemos uma, o normal seria 16,
no mês de setembro temos
cinco agendadas, mês de
outubro temos oito agendadas”, informou Lellis, que
acredita em um novembro
de melhores números para
o setor, com 11 romarias
agendadas.
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Polícia apreende mais de duzentos
quilos de drogas em Guará e Lorena
Casos são registrados no último fim de semana; três traficantes são presos em flagrante
Da Redação
RMVale

O último final de semana
foi marcado pela apreensão
de uma grande quantidade de drogas em Lorena
e Guaratinguetá. Ao todo,
as polícias Civil e Militar
prenderam três traficantes
e recolheram 210,552 quilos
de entorpecentes.
A primeira apreensão foi
registrada na noite do último
sábado (2), em Lorena. De
acordo com a Polícia Militar, uma equipe patrulhava
o bairro Cidade Industrial
por volta das 19h, quando
desconfiou da atitude de dois
jovens, de 23 e 27 anos, que
estavam em um carro modelo
Gol, da marca Volkswagen.
Desobedecendo a ordem de

parada da PM, o motorista
arrancou com o veículo.
Após minutos de perseguição, o automóvel foi interceptado pela PM na rua
Antônio Cartolano, no bairro
Olaria. No interior do carro,
os policiais encontraram
um tijolo de maconha. Questionada, a dupla confessou
que possuía mais drogas
escondidas numa casa no
Cidade Industrial. Em vistoria
no imóvel, a PM apreendeu
outros 316 tijolos de maconha, totalizando 181 quilos
de entorpecentes.
Presos por tráfico de drogas, os criminosos foram
encaminhados à Delegacia
de Lorena, permanecendo à
disposição da Justiça.
Na manhã do último domingo (3), foi a vez de um
morador de Guaratinguetá

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

Foto: Divulgação Polícia Civil

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
- Tomada de Preços 001/2021 A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que a
licitação na modalidade de Tomada de Preços nº. 001/2021, que após análise das propostas
comerciais das empresas habilitadas na referida licitação, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO
DE 4.082 m² COM BLOQUETES SEXTAVADOS DA RUA MARIA APARECIDA GODOY
VALENTE CONFORMA PROJETO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA
FISICO- FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. que julgou classificada com a menor
proposta comercial e vencedora da licitação a empresa ESKELSEN ARTEFATOS DE
CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 46.694.964/0001-88 com valor de R$
526.120,52 (quinhentos e vinte seis mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos),
tendo a mesma atendida às exigencias editalícias, quanto à habilitação e classificação.
Os interessados, querendo, poderão ter vistas dos autos, para, inclusive interposição de
recurso, no prazo de 05 dias úteis (art.109, I da Lei 8.666/93)
Cachoeira Paulista, 05 de outubro de 2021.
Marcos Vinicius da Costa Carvalho
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021 PROC. Nº 236/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de alvenaria para conserto
e manutenção dos próprios públicos do município pelo período de 12 (doze) meses, que
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante
tiver necessidade.
CONTRATADA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME
CNPJ: 54.249.529/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS: 1 a 6,19 a 24,35 a 42,67,68,81 a 84,95,96,103,104,115,116,
127 a 132,139,140,147 a 154,159,160,165 a 170,177 a 180,189 a 192,205,206,213,214,
221 a 224,241,242,251,252,279 a 284,291 a 294,317,318,323 a 326
VALOR TOTAL: R$ 290.685,85 (duzentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e oitenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 272/20 – PP 76/20 – Processo Licit 537/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CITY CONNECT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.452.317/0001-85
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato n° 272/20, decorrente do Proc Licit n° 537/20, PP n° 76/20, firmado
em 23/12/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 02 (dois) meses, a partir de outubro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor
global do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada à Dotação Orçamentária referente
ao contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2021

ser flagrado com 29,552
quilos de entorpecentes.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais civis participavam de uma diligência
na rua Abolição, no bairro
Vila Regina, por volta das
6h, quando se depararam
com um jovem de 27 anos
entregando uma sacola para
o motorista de um carro.
Apesar do condutor conseguir fugir, os policiais abordaram o outro suspeito que
revelou que a sacola continha
entorpecentes. Indagado,
o criminoso confessou que
tinha mais drogas escondidas
em sua casa, próxima ao local
da abordagem. No imóvel, os
policiais civis localizaram
14,825 quilos de cocaína,
13,865 quilos de maconha
e 862 gramas de crack. Foram também apreendidas
duas balanças de precisão
e diversos materiais para os
embalos dos entorpecentes.
Encaminhado à Delegacia
de Guaratinguetá, o criminoso foi preso por tráfico de
drogas e recolhido à cadeia
pública de Aparecida.

Entorpecentes apreendidos durante operação policial no último final de semana; ações em Guará e Lorena

PF cumpre Operação Blindagem
Metálica em fábrica de Pinda

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO
DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 044/2021
- Edital
nº 48/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 209/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EVENTUAL REALIZAÇÃO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
DE EXAMES
CITOPATOLÓGICOS
COLO DO
ÚTERO
COM LAUDO
PARA ATENDER
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE CESTA DE
BÁSICA,
PARA
ENTREGA
PARCELADA,
CONFORME
A DEMANDA DAE
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
Bruna Silva
ESPECIFICAÇÕES
QUANTIDADES
CONSTANTES
NO TERMO
DE REFERÊNCIA.
NO TERMO
Pindamonhangaba
DATADESCRITAS
DA REALIZAÇÃO:
02DE
deREFERÊNCIA.
junho de 2021
DATA DE
DA REALIZAÇÃO:
20 de(horário
outubro de
de 2021.
HORÁRIO
INÍCIO: 14:30dia
horas
Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL
DA REALIZAÇÃO
DAhoras
SESSÃO:
Sala
de reuniões
da Prefeitura Municipal de
HORÁRIO
DE INÍCIO: 14:30
(horário de
Brasília)
- início do credenciamento.
Cachoeira
Paulista
- SP, localizada
na Av.
Coronel
Domiciano,
nº 92,
Centro,deCachoeira
LOCAL
DA REALIZAÇÃO
DA SESSÃO:
Sala
de reuniões
da Prefeitura
Municipal
Paulista/SP,
CEP
12.630-000.
Cachoeira
Paulista
- SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
A fábrica Latasa foi alvo da
EDITAL
na íntegra
ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura
Paulista/SP,
CEPpoderá
12.630-000.
Operação
“Blindagem MetáliMunicipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br
– no último dia 28. A ação,
ca”,
Municipal
Cachoeira Paulista
– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Telefones:
(12)de
3186-6022
/ (12) 3186-6010.
que envolveu Polícia Federal,
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010
Ministério Público e Receita
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL 015/2019 – CONTRATO N° 061/2019. OBJETO: TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N.º 03 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA PAULISTA PELA EMPRESA ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
URBANA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, GERADOS
NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP E DE VARRIÇÃO MECANIZADA. O.
EMPRESA CONTRATA DA: ELECTRA SERV. DE INFR. URBANA LTDA. Inscrita no
CPNJ: 00.884.554/0001-07. Valor R$ 1.632.366,00 (um milhão seiscentos e trinta e dois
mil trezentos e sessenta e seis reais) . Data da Assinatura: 25/08/2021. Vigência 12 meses.
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Federal tenta desarticular
uma estrutura de empresas
que fazem sonegação fiscal.
Duas pessoas foram presas,
pois estavam tentando destruir
provas.
Ao todo, 280 agentes cumpriram mais de cinquenta de
mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça

Federal, em Taubaté. Além de
Pindamonhangaba, a operação também ocorreu em São
José dos Campos, Sorocaba,
Mogi Mirim, São Paulo e Rio
de Janeiro.
A apuração, que ocorre desde
2018, apontou que empresas
conhecidas como “noteiras” e
“blindadoras” emitiam notas
fiscais frias, fazendo com que
houvesse a simulação de compra e venda de sucata de alumínio e alumínio bruto, com foco
em gerar créditos fiscais falsos
ao principal grupo do esquema. Dessa maneira, conseguia
vender o produto mais barato
e causava prejuízos aos cofres

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 344/2021-SUP;
7898/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição emergencial de formula infantil para atender determinação judicial,
processo n°1002213-31.2021.8.26.0323.
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA
CNPJ: 09.238.758/0001-37
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 PROC. Nº 228/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais metálicos para consertos
Página
e 1manutenção em próprios públicos do município pelo período de 12 (doze) meses, que
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante
tiver necessidade.
CONTRATADA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME
CNPJ: 54.249.529/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS: 33 a 52,75,76,81,82,91,92,105 a 108,113,114,157,158,163
a 168, 197 a 200,207,208,237,238
VALOR TOTAL: R$ 88.724,00 (oitenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021

CONCURSO PÚBLICO
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
EDITAL – PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 01/2022
O INSTITUTO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E PESQUISA – ISDEP/IOVALE, torna público a realização de
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA, destinada a
médicos, prevista na Lei 6.932 de 07 de julho de 1981 e suas Resoluções complementares pertinentes da Comissão Nacional de
Residência Médica - CNRM.
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– Programa:

1.1 – VAGA DO PROGRAMA COM ENTRADA DIRETA:
CÓD.

PROGRAMA

VAGAS oferecidas

DURAÇÃO

001

Oftalmologia

02 (duas) Vagas

03 anos

SITUAÇÃO DO
PROGRAMA
Credenciamento Provisório

02- INSCRIÇÕES:
De 25/10/2021 a 30/11/2021 na secretaria do Instituto de Olhos do Vale – IOVALE ou pelos Correios.
03 - PROVA:
O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa através de prova escrita, objetiva, com valor de 90% e
a segunda etapa através de Avaliação e Arguição de Currículo Padronizado + Entrevista com valor de 10%.
1ª Etapa: Valor 90 (noventa) pontos – 04/12/2021, às 09:00 (horário de Brasília), prova com duração de 3 (três) horas.
2ª Etapa: Valor 10 (dez) pontos – de 04/12/2021, a partir das 14:00h (horário de Brasília). Passarão pela 2ª etapa todos os
candidatos inscritos que realizarem a 1ª etapa (prova objetiva) e obtiverem 30(trinta) questões, conforme item 11.3 do Edital do
Processo Seletivo de Residência Médica, sendo a classificação final baseada nos critérios estabelecidos no edital completo.
04 - INÍCIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA: 01/03/2022.
05- ENDEREÇO PARA INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Secretaria do Instituto de Olhos do Vale – IOVALE, Rua Professora Dulce Selles Vieira, 91 - Chácara Selles , CEP: 12.505-509 –
Guaratinguetá/SP - telefone: (12) 99712-6043 (wats-app) ou pelo e-mail: coreme@iovale.com.br
Edital completo no site: www.iovale.com.br
Guaratinguetá/SP, 06 de Outubro de 2021.
Dr. Luiz Fernando Moreira Miguel
Coordenador Geral da Comissão de Residência Médica do Instituto de Olhos do Vale
COREME - IOVALE



públicos. A Receita Federal
estima que, nos últimos cinco
anos, foram sonegados cerca
de R$ 4 bilhões entre impostos
federais e estaduais.
Há cerca de dois meses, a
Latasa foi palco de greve dos
funcionários devido aos acidentes de trabalho e também
pela falta de negociação da
PLR (Participação nos Lucros
e Resultados) da empresa. A
fábrica conta com mais de
trezentos funcionários e está
localizada no bairro do Feital.
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 341/2021-SUP;
7624/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição de placas de inauguração, para atender as necessidades da
Secretaria de Comunicação.
CONTRATADA: J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME
CNPJ: 05.314.600/0001-48
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 04/21 – PP 73/20 – Processo Licit 512/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 05.460.736/0001-66
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de
aproximadamente 0,36% (trinta e seis centésimos por cento) ao Contrato n° 04/21,
decorrente do Proc Licit n° 512/20, PP n° 73/20, firmado em 06/01/21, nos termos
previstos em sua cláusula 4.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na
cláusula 4.4 do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 0,36% (trinta e seis
centésimos por cento), equivalentes a R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e tres reais)
ao valor global do contrato, destinados à alteração quantitativa de inclusão de ponto de
internet no terminal rodoviário.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas
à alteração do contrato é de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e tres reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 189.775,00 (cento e
oitenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021
PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 047/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para contratação de Posto de Combustível para fornecimento
de combustíveis gasolina, etanol e óleo diesel, conforme descrição constante do Termo
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO:
20/10/2021, às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 05 de outubro de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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