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Servidores municipais têm até o próximo dia 7 para manifestarem interesse em participar do programa

Governo Isael Domingues decide prorrogar 
PDV para reforçar a economia para 2022

A sede da Prefeitura de Pindamonhagaba; Município prorroga PDV e garante cesta básica a servidores

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba prorrogou o pra-
zo para o PDV (Programa de 
Desligamento Voluntário) 
de servidores municipais. 
A ação busca modernizar 
a administração e auxiliar 
o equilíbrio das contas pú-
blicas. Entre os incentivos 
está o pagamento de até dez 
vencimentos mensais.

O programa, estabelecido 
em 2018, teve a primeira 
edição com investimen-
tos de aproximadamente 
R$3,15 milhões em acertos 
de incentivos e verbas res-
cisórias. À época, 122 servi-
dores públicos optaram por 
se desligarem e aderiram ao 
programa.

Em 2022, o PDV poderá 
beneficiar os colaboradores 
não atendidos na edição 
inicial e também à queles 
que se aposentaram antes 
da emenda constitucional 
de novembro de 2019. Após 
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essa data e as respectivas 
regras da reforma previden-
ciária, “todos os servidores 
que requisitam a aposen-
tadoria já são desligados 
automaticamente (trecho 
da nota)”.

Os servidores terão até 
o próximo dia 7 para ma-
nifestarem o interesse ao 
incentivo do pagamento 
de até dez vencimentos e 
dez cestas básicas. O link 
para solicitação está dispo-
nível nas redes sociais da 
Prefeitura e no site oficial 
pindamonhangaba.sp.gov.
br. “Para que possamos 
realizar um planejamento 
correto, controle, projeções 
financeiras e orçamentárias, 
e assim evitar prejuízo no 
atendimento das demandas 
municipais, estamos lançan-
do essa consulta”, salientou 
o secretário de Administra-
ção, Marcelo Martuscelli.

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) avaliou a primeira 
edição do PDV positivamen-
te, e segue otimista com a 
nova etapa para 2022.

Com recursos, 
Isael anuncia 
cesta de Natal 
para servidores

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) anunciou, na últi-
ma quinta-feira (25), que os 
funcionários públicos devem 
receber cestas de Natal. O uso 
dos recursos financeiros foi 
aprovado pela Câmara. “Es-
tamos fazendo todo o esforço 
para entregar cesta de Natal. 
A família servidor merece”, 
afirmou Domingues, em vídeo 
divulgado nas redes sociais.

O chefe do Executivo ex-
plicou que a medida é viabi-
lizada, pois a cidade, apesar 
da pandemia, obteve alta de 
arrecadação. A expectativa 
é que o processo licitatório 
ocorra de forma regular, sem 
impugnações ou recursos, 
para que os trabalhadores 
recebam o benefício até 25 
de dezembro.

Benefícios – Com saúde 
financeira, o Município foi 
destaque em novembro, após 
adiantar a segunda parcela 
do décimo terceiro salário 
do funcionalismo. Um novo 
adiantamento do benefício foi 
anunciado no último dia 4. A 
primeira previsão era do paga-
mento no dia 7 de dezembro, 
mas com o novo calendário, o 
acerto foi realizado na última 
sexta-feira.

Da Redação
Pindamonhangaba

ABPF recebe doação para acelerar 
recuperação de ferrovia em Cruzeiro
Com apoio da Prefeitura, associação busca retomada do trem turístico; rota até Minas Gerais segue desativada

Responsável pelo projeto 
que busca reativar o trem 
turístico de Cruzeiro, a 
ABPF (Associação Brasileira 
de Preservação Ferroviária) 
recebeu na última semana 
uma doação de materiais 
para o avanço da recons-
trução da ferrovia que liga 
a cidade paulista ao Sul 
de Minas Gerais. Orçada 
em aproximadamente R$ 
15 milhões, a obra é uma 
das apostas da entidade e 
do Executivo para impul-
sionar o setor turístico do 
município.

Num vídeo publicado em 
sua página oficial na rede 
social Facebook, o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) anunciou no dia 18 
de novembro que a ABPF 
foi contemplada pela CPTM 
(Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos) com 
a doação de mil dormentes, 
que são enormes peças de 
madeira que sustentam 
os trilhos da linha férrea. 
Segundo o chefe do Execu-

Lucas Barbosa
Cruzeiro

tivo, a contribuição foi in-
termediada pelo secretário 
estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos 
Penido, após um pedido 
municipal.

Os materiais fornecidos 
serão implantados no tre-
cho paulista da linha férrea 
que liga Cruzeiro à Passa 
Quatro, em Minas Gerais. 
Iniciada pela ABPF em feve-
reiro deste ano e contando 
com o apoio da Prefeitura, a 
ação prevê a recuperação de 
25 quilômetros da ferrovia 
até o fim de 2026.

Segundo o diretor-pre-
sidente da ABPF, Bruno 
Crivelari, já foram recons-
truídos em Cruzeiro cerca 
de 3,5 quilômetros do ponto 
que liga a Estação Central à 
Estação Rufino de Almeida. 
A expectativa da Associação 
é que a recuperação deste 
primeiro trecho, que tem 
seis quilômetros de exten-
são, seja concluída até o fim 
de 2022.

Após a reconstrução da 
rota Cruzeiro/Passa Qua-
tro-MG, a ABPF reativará 
o passeio de trem entre as 
duas cidades, interrompido 

desde 2001 devido ao avan-
çado estado de deterioração 
da ferrovia.

Além das belezas natu-
rais do trajeto, o trecho é 
considerado histórico, já 
que foi palco das principais 
batalhas travadas durante a 
Revolução Constitucionalista 
de 1932.

Enquanto a ABPF é a res-
ponsável pelo investimento 
e pela execução da obra, a 
Prefeitura de Cruzeiro tem 
contribuído nos trabalhos 
de remoção de entulhos e de 
busca por doações e apoio 
junto ao Governo do Esta-
do. “Essa é uma importante 
parceria entre o poder pú-
blico, iniciativa privada e a 
sociedade civil organizada. É 
através dessa união que Cru-
zeiro vai crescer. Estamos 
juntos nessa empreitada, em 
busca do desenvolvimento, 
do fomento do turismo e 
da geração de emprego e 
renda”, ressaltou o prefeito.

De acordo com a direção 
da ABPF, existe a expectativa 
de que mais lotes de mate-
riais, como peças dormentes, 
sejam em breve doados pela 
CPTM.Linha ferroviária em Cruzeiro, que tem reconstrução acelerada; projeto quer reativar para o trem turístico
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Estado libera recursos e Guará 
acelera investimentos para 2022

O Governo do Estado de São 
Paulo liberou recursos para 
Guaratinguetá investir em 
obras e revitalizações ligadas 
ao turismo. A informação foi 
confirmada pela Prefeitura e 
pela secretaria de Estado da 
Casa Civil. O Dade (Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias) ampliou 
o repasse destinado a uma das 
principais obras projetadas 
pelo Executivo, a pavimentação 
da Estrada do Gomeral.

A Estrada Cênica tinha 
previsão de receber R$ 2,6 
milhões para continuidade 
da pavimentação, através do 
Departamento. O governo 
paulista aumentou para R$ 4,1 
milhões o repasse. “O Governo 
do Estado aprovou o projeto, 
está fornecendo a verba e a 
gente consegue desenvolver 
ainda mais essa estrada. Já 
tínhamos investido R$ 1,2 mi-
lhão”, contou o prefeito Marcus 
Soliva (PSC).

Entre os repasses aprovados 
constam ainda R$ 200 mil para 
pavimentação de vias do muni-
cípio, R$ 100 mil para compra 
de um veículo para secretaria 
de Turismo, R$ 200 mil para 
melhorias na praça Oscar 
Niemeyer, no Clube dos 500, 
e mudança completa na praça 
Santo Antônio, que deve contar 
com ampliação de calçadas e 
fechamento de uma das vias 
que estão em frente à igreja. 
Projeto orçado em R$ 200 mil.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O chefe da Casa Civil do 
governo paulista, Cauê Ma-
cris, deu ênfase a um outro 
pedido feito pelo Município e 
que pode impactar na mão de 
obra para o setor turístico de 
Guaratinguetá, a formação de 
novos profissionais, através da 
reabertura do curso de turismo 
na Escola Técnica Alfredo de 
Barros Santos. “Vocês me pedi-
ram o curso de turismo para o 
Município. A partir do semestre 
que vem, tendo condições e 
espaço, liberará o curso para a 
cidade. O governador João Do-
ria e Rodrigo Garcia defendem 
que o estado seja parceiro dos 

municípios”, afirmou Macris.
Ainda estão previstos inves-

timentos e obras na Estrada do 
Taboão, que liga Guaratinguetá 
à Lorena e tem orçamento total 
previsto acima dos R$ 20 mi-
lhões. Soliva confirmou ao Atos 
no Rádio, da última terça-feira 
(23), a perenização da Estrada 
dos Mottas.

A Prefeitura ainda recebe 
oficialmente outros repasses 
oriundos do Finisa (Finan-
ciamento ao Saneamento e a 
Infraestrutura), programa da 
Caixa Econômica Federal, como 
o convênio de R$ 50 milhões 
assinado nesta terça-feira (30).

Uma semana após confirmar Carnaval, 
Lorena decide cancelar a festa de 2022
Cronograma para eventos havia sido divulgado pela secretaria de Cultura, com investimento de R$ 150 mil; 
preocupação com possibilidade de uma nova onda de contágios pelo novo coronavírus motivou a medida

Depois de confirmar que 
realizaria os eventos do Car-
naval em 2022, a Prefeitura 
de Lorena anunciou na tarde 
desta terça-feira (30) que os 
festejos de Momo estão can-
celados. A decisão, de acordo 
com nota divulgada nas redes 
sociais, atende as informações 
sanitárias registradas pela 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) sobre os riscos de 
contágio de Covid-19 e a nova 
variante que tem assustado 
outros países.

“Partindo do pressuposto de 
que devemos zelar pela saúde 
de nossa comunidade, bem 
como não medir esforços para 
que os avanços conquistados 
até a presente data com a va-
cinação não sejam colocadas 
em vão, a Prefeitura informa 
que os festejos estão oficial-
mente cancelados”, destacou 
a administração municipal. 
“Lorena, infelizmente, não pode 
se tornar um polo de circulação 
e aglomeração de pessoas me-
diante as últimas informações 
apresentadas pelos órgãos 
sanitários que estão colocando 
o mundo novamente em alerta”.

O texto, divulgado no meio 
da tarde pela assessoria de 
imprensa, vai no sentido con-
trário à posição colocada pela 
Prefeitura há cerca de 12 
dias, quando a cidade havia se 
colocado entre as que teriam 
a festividade na região. Além 
de manter o evento na praça 
central, teria o retorno das 
escolas de samba e blocos de 
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rua. O investimento total seria 
de R$ 150 mil. Agora, Lorena 
se soma ao grupo de pelo 
menos 72 municípios (até esta 
terça-feira) que decidiram pelo 
cancelamento.

Nas últimas semanas, pre-
feituras paulistas anunciaram 
que não realizarão a festa e os 
eventos referentes. Na região, 
as opiniões divergem. Além 
de Lorena, as prefeituras de 
Jacareí, Ubatuba, Taubaté, 

Cunha, São Luiz do Paraitin-
ga, Monteiro Lobato, Roseira, 
Santa Isabel, Santo Antônio do 
Pinhal e São Bento do Sapucaí 
já anunciaram o cancelamento. 
“Esperamos que em breve pos-
samos todos estarmos reunidos 
para celebrar a vida e a alegria 
que são características indelé-
veis de nossa gente”, frisou a 
nota da Prefeitura.

Covid – Mesmo com taxas 
reduzidas de ocupação e mor-

tes causadas pelo novo co-
ronavírus no último mês, a 
cautela com o perigo de uma 
nova onda em 2022 tem feito 

com que as cidades repensem 
o calendário de eventos. Estu-
dos mostram que a variante 
ômicron do coronavírus tem 

Desfile no Carnaval de 2019, em Lorena; depois de polêmica de anúncio para a realização do evento em 2022, Prefeitura decide por cancelamento, ao atender OMS sobre Covid-19
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grande número de mutações 
na forma original do vírus, 
e seria potencialmente mais 
transmissível do que a delta.

O prefeito Marcus Soliva, que garantiu apoio financeiro para projetos
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Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2424- JOSÉ GABRIEL GONÇALVES JÚNIOR E SILVANA DA 
SILVA GILLIS. ELE, nacionalidade brasileira p ajudante geral, 
solteiro, nascido no dia 18 de agosto de 1983. residente e 
domiciliado Rua Nair Monteiro Pacheco, no 34, São Geraldo, 
Aparecida-SP, filho de JOSÉ GABRIEL GONÇALVES, e de MARIA 
AUXILIADORA DOS SANTOS GONÇALVES. ELA, nacionalidade 
brasileira, auxiliar de odontologia, divorciada, nascida no dia 20 
de agosto de 1973, residente e domiciliada Rua Alexandro César 
dos Santos Gregório, no 644, Vila Mariana, Aparecida-SP, filha de 
OTAVIANO GILLIS e de BERNADETE DA SILVA GILLIS.
2425- FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS E KESIANE 
CAROLINA OLIVEIRA MARTINS. ELE, nacionalidade brasileira, 
técnico de fibra ótica, solteiro, nascido no dia 12 de setembro 
de 1986, residente e domiciliado Avenida Zezé Valadão, no 206, 
São Roque, Aparecida-SP, filho de FRANCISCO FERREIRA 
DOS SANTOS e de EMILIA ANDRADE DA SILVA SANTOS. ELA, 
nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 28 de 
julho de 1993, residente e domiciliada Avenida Zezé Valadão, no 
206, São Roque, Aparecida-SP, filha de DARCI MARTINS e de 
REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA
2426- GABRIEL SILVA DOS SANTOS e ISABELLA OLIVEIRA 
TELES. ELE, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido 
no dia 10 de outubro de 2000, residente e domiciliado Rua Felippo, 
n 10, Vila Mariana, Aparecida-SP, filho de RUBEM PEREIRA DOS 
SANTOS e de CLAUDINEIA APARECIDA DA SILVA SANTOS. 
ELA, nacionalidade brasileira, assistente de atendimento, solteira, 
nascida no dia 14 de abril de 2001, residente e domiciliada Rua 
Felippo, no 10, Vila Mariana, Aparecida-SP, filha de ADEILDO 
SOUSA MENEZES TELES e de SHIRLEI DOS SANTOS OLIVEIRA 
TELES. 
2427-CLAYTON APARECIDO RODRIGUES E TALITA CAROLINE 
VIEIRA D'AGUA. ELE, nacionalidade brasileira, ambulante, 
solteiro, nascido no dia 06 de janeiro de 1982, residente e 
domiciliado Rua Solon Pereira, no 615, Jardim Paraíba, Aparecida-
SP, filho de LUIZ ANTONIO RODRIGUES e de GEORGINA 
BENEDITA  RODRIGUES. ELA, nacionalidade brasileira, técnica 
de enfermagem, solteira, nascida no dia 22 de fevereiro de 1994, 
residente e domiciliada Rua Solon Pereira, no 615, Jardim Paraíba, 
Aparecida-SP, filha de JOÃO BATISTA D'AGUA e de NEIDE 
VASCONCELOS VIEIRA. 
2428- RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA E DRIELE RAMOS 
DE OLIVEIRA AMADOR. ELE, nacionalidade brasileira, técnico 
de fibra ótica, solteiro, nascido no dia 26 de setembro de 1979. 
residente e domiciliado Rua Felippo, n 10, apt. 302, Vila Mariana- 
Aparecida-SP, filho de AFONSO CARLOS DE  SOUZA e de ANA 
ROSA TAVARES. ELA, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida no dia 17 de junho de 1991, residente e domiciliada Rua 
Filippo. no 10, bloco 1, apto. 302, Vila Mariana, Aparecida-SP, 
filha de SILVÉRIO AMADOR e SAFIRA RAMOS DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO PE Nº 12/2021 - PROC. Nº 240/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de insulinas análogas, medicamentos 
e demais objetos de ação judicial cadastrados na assistência farmacêutica, pelo período 
de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
ME - CNPJ: 40.274.237/0001-85 Vencedora do item: 81
Valor total: R$ 4.837,50(quatro mil, oitocentos trinta e sete reais e cinquenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2021
Contratada: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - CNPJ:55.309.074/0001-04
Vencedora do item: 149
Valor total: R$ 10.740,00(dez mil, setecentos e quarenta reais)
Contratada: L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP - CNPJ: 
07.654.936/0001-85
Vencedora dos itens: 06,08,12,14,16,18,20,22,24,32a38,47a50,53,54,61a64,6
7a70,73,74,78,80,
96,97,98,100,101,102,106,110,112a116,118a122,134,148
Valor total: R$ 131.092,50(cento e trinta e um mil, noventa e dois reais e cinquenta 
centavos)
DATA DE ASSINATURA: 01/12/2021

PREFEITURA DE LORENA

Aviso de chamamento Público n° 01/2021 – Gabinete PROC n° 2501/2021.
O município de Lorena-SP torna aberto o presente CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021, 
com observância da Lei Ordinária nº 3.928/2021 e do Decreto nº 7.668/2021, para 
Composição do Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos com o objetivo 
de regulamentar o Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos que irá atuar 
juntamente com a Ouvidoria Municipal da Secretaria de Gabinete.
O edital, objeto do presente chamamento público poderá ser baixado no endereço 
eletrônico www.lorena.sp.gov.br e preenchido manual ou digitalmente. As cópias dos 
documentos necessários para a inscrição deverão ser enviados para o email ouvidoria@
lorena.sp.gov.br a partir da data da publicação deste Edital até às 17h00 de 03/01/2022.
Informações através do e-mail ouvidoria@lorena.sp.gov.br

SYLVIO BALLERINI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
Nota explicativa

TOMADA DE PREÇO 07/2021 PROCESSO 438/2021
O Município de Lorena/SP torna público que no dia 19 de novembro de 2021 a publicação 
do edital da tomada de preço 07/2021 foi dada a devida publicidade conforme a lei 8.666/93 
e que a nota de aviso de licitação saiu com a data da sessão pública para 06 de dezembro 
de 2021 às 09:30 hrs. Ocorre que no preambulo do edital não saiu a data de abertura da 
sessão pública, porém conforme dito acima foi dado a devida publicidade necessária por 
lei, sendo assim, a sessão publica se mantém no dia 06 de dezembro de 2021 às 09:30 hrs.

Câmara Municipal de Lorena
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Lorena, o PREGÃO PRESENCIAL N°06/CPL/2021, do tipo menor preço global, para 
aquisição de dois automóveis para atender as necessidades de Vereadores e Servidores 
desta Casa de Leis, conforme especificações e condições constantes no instrumento 
convocatório e nos anexos. A entrega dos envelopes dar-se-á até às 10 horas do dia 
16/12/2021, na Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em 
inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara 
Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, bem como, em site oficial www.
camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas também no endereço acima ou pelo telefone 
(12) 3159-1300.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 PROCESSO 452/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição painéis de proteção 
para as Unidades de Saúde, Secretaria de Saúde, CEO, CER III, CAPS e Ambulatório de 
Especialidades II, que do dia 02 de dezembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021 até às 
08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta 
Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 15 de dezembro de 2021 às 08:05h (Horário de Brasília) 
e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 15 de 
dezembro de 2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046,
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 41/2021 PROC. Nº 453/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de serviços de 
vigilância eletrônica para diversas secretarias, pelo período de 12 meses, a realizar-se às 
09h30min do dia 15 de dezembro de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA/SP
RESULTADO PRELIMINAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021

O Município de Lorena/SP torna público o Resultado Preliminar do Edital de Chamamento 
Público nº 03/2021 referente ao Serviço de Proteção Social Básica. Segue a classificação: 
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – 1ª colocada: Liceu Coração de 
Jesus CNPJ 60.463.072/0003-69, 2ª colocada: Instituto Dialogare CNPJ 17.257.786/0001-
20, 3ª colocada: Centro Maria Rita Pérrillier – CEMARI CNPJ 48.556.260/0005-06, 4ª 
colocada: Serviço de Obras Sociais – SOS CNPJ 51.7823.850/0001-44, 5ª colocada: 
Serviço de Obras Sociais – SOS CNPJ 51.7823.850/0001-44; Serviço não tipificado 
em complementariedade ao PAIF – 1ª colocada: Liceu Coração de Jesus CNPJ 
60.463.072/0003-69, 2ª colocada: Liceu Coração de Jesus CNPJ 60.463.072/0003-69, 
3ª Serviço de Obras Sociais – SOS CNPJ 51.7823.850/0001-44; Serviço não tipificado 
de atendimento integral a pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas – 1ª 
colocada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena – APAE CNPJ 
51.785.590/0001-46.

PREFEITURA DE LORENA/SP
RESULTADO PRELIMINAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021

O Município de Lorena/SP torna público o Resultado Preliminar do Edital de Chamamento 
Público nº 04/2021 referente ao Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade. Segue a classificação: Serviço de atendimento integral a pessoa com 
deficiência intelectual e/ou múltiplas acima de 30 anos – 1ª colocada: Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Lorena CNPJ 51.785.590/0001-46, Serviço não tipificado 
de atendimento ao autista – 1ª colocada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Lorena CNPJ 51.785.590/0001-46, Serviço de complementariedade ao atendimento à 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto – 1ª colocada: 
Instituto Dialogare CNPJ 17.257.786/0001-20, Serviço não tipificado de apoio e orientação 
familiar - 1ª colocada: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ 35.797.364/0031-44.

PREFEITURA DE LORENA/SP
RESULTADO PRELIMINAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021

O Município de Lorena/SP torna público o Resultado Preliminar do Edital de Chamamento 
Público nº 05/2021 referente ao Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
Segue a classificação: Serviço de Acolhimento de Idosos – 1ª colocada: Vila Vicentina 
Sagrada Família, CNPJ 65.043.325/0001-05; 2ª colocada: Vila Vicentina de Lorena, 
CNPJ 46.694.782/0001-07; 3ª colocada: Abrigo de Idosos Maria de Nazareth, CNPJ 
51.783.728/0001-78. Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente Modalidade 
Casa Lar – 1ª colocada: Aldeias Infantis SOS Brasil, CNPJ 35.797.364/0031-44. Serviço De 
Acolhimento Institucional Para Jovens E Adultos Com Deficiência Intelectual - 1ª colocada: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena APAE, CNPJ 51.785.590/0001-
46. Serviço Não Tipificado de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua – 1ª colocada: 
Associação Amando o Próximo – AAP, CNPJ 15.585.000/0001-78.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 24/2021 - PROC. Nº 435/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro de 
preço para a aquisição de baterias automotivas para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza 
a contratação da empresa vencedora:
Empresa: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 59.966.823/0001-20 Valor: 
R$ 80.832,40(oitenta mil, oitocentos trinta e dois reais e quarenta centavos) DATA DA 
ASSINATURA: 01/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 25/2021 - PROC. Nº 436/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro de 
preço para a aquisição de aquisição de ares condicionados, unidades de saúde e CER III, 
conforme propostas de Emendas Parlamentares, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora:
Empresa: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 37.658.173/0001-01
Valor: R$ 136.080,00(cento trinta e seis mil, oitenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 39/2021 - PROC. Nº 434/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro de 
preço para a contratação de empresa especializada na organização e realização do evento 
Natal de Luz 2021 da cidade de Lorena/SP, com a locação de equipamentos, serviços e 
materiais compostos de peças para decoração e iluminação, construção e fornecimento 
de 01 (uma) casa estrutural (casa do Papai Noel) medindo no mínimo 05X05m e estruturas 
para apresentações, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a 
contratação da empresa vencedora:
Empresa: G. G. ESTRUTURA E LAZER LTDA - CNPJ: 23.765.600/0001-46
Valor: R$ 131.215,00 (cento trinta e um mil, duzentos e quinze reais).
DATA DA ASSINATURA: 29/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 408/2021SUP; 9041/2021GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de materiais para estruturação do prédio do TRE.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP- CNPJ/MF Nº: 
05.743.514/0001-50
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 12/2021 - PROC. Nº 240/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de insulinas análogas, medicamentos 
e demais objetos de ação judicial cadastrados na assistência farmacêutica, pelo período 
de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: FUTURA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 08.231.734/0001-93
Vencedora dos itens: 79,83,117,125,127,129
Valor total: R$ 145.384,80(cento quarenta e cinco mil, trezentos oitenta e quatro reais 
e oitenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 04 – Contrato nº 265/20 – TP 32/20 – Proc. Licitatório nº 499/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ 
Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto a correção de erro 
material visando a retificação do valor global do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: Onde se lê “Subcláusula Única: O valor global do contrato 
passará para R$ 673.416,46 (seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e dezesseis 
reais e quarenta e seis centavos)”, leia-se “Subcláusula Única: O valor global do contrato 
passará para R$ 672.954,87 (seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e 
quatro reais oitenta e sete centavos)”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 07 - Contrato 203/19 – TP 15/19 – Proc. Licitatório nº 555/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 203/19, decorrente do Processo Lic. n° 555/19, TP n° 15/19, 
firmado em 09/12/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (três) meses, a partir de 09/12/2021.
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: 02/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 02/2021 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
O Município de Lorena/SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Chamamento Público acima referido, cujo objeto é a celebração 
de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA o resultado final e a OSC classificada: Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos -1ª colocada - Associação de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente de Lorena, proposta no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
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Com apoio do Governo João 
Doria, Prefeitura de Cruzeiro 
amplia tratamento de esgoto
Saee inicia construção de estação que promete atender até 5% 
dos imóveis da cidade; obra tem investimento de R$ 2,6 milhões

Dando continuidade ao 
projeto de expansão do sis-
tema de saneamento básico 
de Cruzeiro, o Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos 
e Resíduos Sólidos) iniciou 
na última segunda-feira (29) 
a construção de uma ETE 
(Estação de Tratamento de 
Esgoto) no bairro Vila Juve-
nal. Orçada em R$ 2,6 mi-
lhões, a nova estrutura será 
responsável pelo tratamento 
de 5% dos resíduos sólidos 
produzidos na cidade. 

Lucas Barbosa 
Cruzeiro

Em um vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Cruzeiro no Facebook, 
o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e o diretor 
geral do Saae, José Kleber 
Silveira, explicam que a 
ETE Mata Atlântica tratará 
o esgoto de cerca de três 
mil imóveis, distribuídos na 
região do Vila Juvenal e dos 
condomínios Mata Atlân-
tica 1 e 2. A unidade será 
também responsável pelo 
tratamento dos resíduos só-
lidos que serão gerados pelo 
futuro Hospital Regional 
de Cruzeiro, que deverá ter 
sua construção iniciada pelo 

Início das obras de criação de uma nova estação de tratamento de esgoto em Cruzeiro; município mantém cronograma para chegar a 95%

Governo do Estado até o fim 
de março de 2022. 

De acordo com Silveira, a 
implantação da ETE Mata 
Atlântica será viabilizada 
através de um convênio de 
R$ 1,8 milhão com o Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) e uma contraparti-
da de R$ 800 mil do Saae.

A expectativa da autarquia 
é que a obra seja concluída 
até o fim do primeiro semes-
tre de 2022. 

Segundo a direção do Saae, 
o funcionamento da nova 
ETE representará um im-
portante avanço no setor 
de saneamento básico, pois 

tratará 5% do esgoto de Cru-
zeiro, que atualmente possui 
um sistema capaz de atender 
apenas 3% dos imóveis da 
cidade. 

O objetivo da autarquia 
é que o município passe a 
contar com quase 100% 
de tratamento de resíduos 
sólidos até 2025, já que a ex-
pectativa é que a construção 
da ETE Central, iniciada em 
julho deste ano, seja concluí-
da até o fim de 2024. Orçada 
em quase R$23 milhões, a 
obra recebe um investimento 
do Saae de R$12,5 milhões 
e um recurso estadual de 
R$9,5 milhões.

Programa estadual garante escrituras 
de 111 imóveis; prefeituras aguardam 
liberação de outras 850 moradias 
para reduzir déficit habitacional

Regularização fundiária 
beneficia famílias de 
Cruzeiro e Silveiras pelo 
Programa Cidade Legal

Após mais de uma déca-
da de espera, 111 famílias 
de Cruzeiro e Silveiras 
foram contempladas, no 
último dia 15, com as es-
crituras de seus imóveis. A 
entrega do documento foi 
viabilizada após uma par-
ceria entre os municípios 
e o Estado, que garantiu a 
regularização fundiária de 
dois conjuntos habitacio-
nais por meio do programa 
Cidade Legal.

Acompanhado de sua co-
mitiva, o secretário execu-
tivo de Habitação do esta-
do de São Paulo, Fernando 
Marangoni, participou da 
cerimônia de entrega dos 
títulos de propriedade nas 
duas cidades. Além de alu-
gar ou vender os imóveis, 
o documento possibilita 
a transferência para her-
deiros. 

Em Silveiras, o represen-
tante estadual foi recebido 
pelo prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) e por di-
versas outras autoridades 
municipais no conjun-
to habitacional Geraldo 
Adão. Na ocasião, foram 
concedidas as escrituras 
para sessenta moradores 
do local, que há cerca de 
15 anos reivindicavam a 
liberação do documento.

O processo de regulariza-
ção do conjunto habitacio-
nal foi iniciado em 2019, 
após Carvalho firmar um 
convênio com a gestão do 
governador João Doria 
(PSDB), garantindo adesão 
ao Cidade Legal. “Ficamos 
muito honrados em ter 
contribuído para que essas 
sessenta famílias conquis-
tassem suas tão sonhadas 
escrituras. A regularização 
garante o direito à pro-
priedade, moradia digna 
e mais qualidade de vida à 
população. Continuaremos 
fazendo o possível para 
que outros moradores de 
Silveiras possam também 

Lucas Barbosa
RMVale

ser contemplados”, projetou 
o prefeito. 

Ainda de acordo com o 
Executivo, outros seis nú-
cleos habitacionais que 
abrigam cerca de trezentas 
famílias estão em processo 
de regularização fundiária 
através do programa es-
tadual ‘Cidade Legal’. São 
eles Bom Jesus, Cebola, Dom 
Edmund, Fundão, Macacos e 
São Sebastião. 

Em Cruzeiro, Marangoni 
foi recepcionado pelo pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) e por diversas outras 
autoridades municipais no 
conjunto habitacional ‘Cru-
zeiro 2’, que fica na região 
do bairro Vila Romana 2.

Depois de 12 anos cobran-
do a regularização do ponto, 
51 proprietários receberam 
as escrituras de suas mora-
dias. Assim como na cidade 
vizinha, a cerimônia respei-
tou os protocolos estaduais 
de prevenção ao contágio da 
Covid-19. 

De acordo com a Prefeitu-
ra de Cruzeiro, a expectativa 
é que em breve o Cidade Le-
gal possibilite a regulariza-
ção do núcleo habitacional 
Bela Vista, com a liberação 
de 550 escrituras de imó-
veis e beneficiando mais de 
dois mil moradores.


