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Câmara pede notificação a pacientes 
sobre vagas e consultas em Guará
Solicitação é aprovada após faltas de moradores a exames pré-agendados na rede municipal

Estado entrega escrituras em Piquete e assina ordem 
de serviço para regularização fundiária em Canas
Habitação anuncia novas casas populares para Canas e investimento de R$ 1 milhão para desapropriação
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Cartório eleitoral de Pindamonhangaba; TRE aposta em retomada gradativa para garantir assistência

Gabriel Mota
RMVale

Após visitar Cachoeira Pau-
lista e Lorena na última quin-
ta-feira (2), para a entrega 
de casas populares da CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano), 
o secretário executivo de 
Estado da Habitação, Fer-
nando Marangoni entregou 
escrituras e deu início a novos 
processos de regularização 
fundiária em Canas e Piquete. 
Canas deve investir cerca de 
R$ 1 milhão por nova área 
para construções.

Avançando no setor ha-
bitacional, Canas tem três 
novos núcleos contemplados 
pelo Cidade Legal, os bairros 
Centro e Alto do Cruzeiro e a 
rua João Mendes de Almeida. 
A ordem de serviço, assinada 
por Marangoni na última 
sexta-feira (3), deve beneficiar 
mais de duzentas famílias. Já 
em fase final aparecem os 
bairros Dona Ana e Vila Freire 
e a travessa Santo Antônio.

Segundo a prefeita Silvana 

Zanin (PDT), a expectativa é 
de que os trabalhos de regu-
larização sejam concluídos em 
até seis meses. “Pelas palavras 
do secretário, existe a maior 
pressa para avançar para as 
próximas etapas e deve ser 
bem rápido”, frisou a chefe do 
Executivo, confiante no aten-
dimento dentro dos prazos 
estabelecidos. 

 Além dos processos em 
andamento, mais quatro lo-
calidades foram sugeridas ao 
programa, o Izalino, Tuia, Rua 
do Meio e o restante do bairro 
Santo Antônio.

Em Piquete, Marangoni 
entregou mais 25 escrituras 
a moradores do núcleo Pi-
quete A. Junto ao Piquete B e 
Piquete C, o espaço compõe o 
residencial da CDHU no bairro 
Santa Isabel. O secretário de 
Meio Ambiente, responsável 
pela gestão das regularizações, 
João Bosco Ramos, explicou 
que “na época as residências 
não foram regularizadas junto 
ao cartório de imóveis” e então 
foram inscritas no Cidade 
Legal. 

Ramos ressaltou ainda que 

61 documentos estão prontos, 
mas ainda não foram entre-
gues aos proprietários. Entre 
as motivações, a inadimplência 
junto a Companhia.

Atualmente, Piquete possui 
oito núcleos sob regularização 
pelo programa, totalizando 
840 famílias contempladas. Os 
bairros Jardim Santa Isabel 2, 
São José, Vila Cristiana 2 e Alto 
da Bela Vista estão em fase 
final e devem ser os próximos 
entregues.

CDHU – Além das obras 
em andamento de cinquenta 
casas populares, Silvana Zanin 
garantiu que outras cinquen-
ta devem ser construídas 
na cidade. Uma área na rua 
João Mendes de Almeida está 
passando por um processo de 
desapropriação junto à Justiça 
e deve ser apresentada ao Es-
tado em janeiro. “Já está para 
pagamento no ano seguinte, 
eu teria o ano inteiro para 
pagar, mas a Prefeitura pagará 
em janeiro para apresentar 
essa área ao CDHU. O juiz 
ainda tem que fazer o cálculo, 
mas falo aproximadamente 
entre R$ 850 e R$ 900 mil”.

A Câmara de Guaratingue-
tá aprovou um requerimen-
to de autoria do vereador 
Arilson Santos (PSC) que 
pede que a secretaria de 
Saúde faça uma checagem 
dos agendamentos feitos 
com pacientes, para exames 
realizados pela rede pública 
municipal. Segundo o presi-
dente da Casa, a medida tem 
como objetivo diminuir o 
número de faltas de mora-
dores da cidade nos exames.

A proposta de Arilson vai 
de encontro à uma dificul-
dade enfrentada pelo setor 
de saúde no município, que 
tem identificado um núme-
ro crescente de abstenções 
em consultas e exames nos 
últimos meses. As consul-
tas públicas passam pelo 
agendamento prévio, feito 
pela secretaria de Saúde. 
Os moradores aguardam 
em uma fila online e são 
reposicionados em dias, de 
acordo com o atendimento 
da especialidade ou clínica 
geral.

“A gente tem uma propos-
ta para fazer uma sugestão 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá
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A secretária de Saúde Maristela Meirelles que passará a responder também ao Legislativo sobre eventuais faltas de pacientes às consultas

a secretaria, para que ela 
possa criar um mecanismo 
que possa resolver esse 
problema ou amenizar. O 
caminho que nós encontra-
mos, é que as pessoas que 

estão com data marcada, 
teriam que, em 48 horas 
antes, fazer a confirmação 
desse exame ou consulta. Se 
caso isso não acontecesse, a 
secretaria subentendia que 

a pessoa não virá e chama 
automaticamente outros 
que estão na fila”, afirmou 
o vereador.

Na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Parque São 

Francisco, estavam agenda-
das 95 consultas para gene-
ralista e foram registradas 
17 faltas. Na pediatria eram 
esperadas 202 consultas, 
mas foram somadas 80 

faltas. No Pingo de Ouro, 
somando os atendimentos 
de médicos e enfermei-
ros da ESF (Estratégia e 
Saúde da Família), foram 
agendadas 157 consultas, 
mas houve um saldo de 91 
faltas. A UBS do Pedregulho 
registrou 441 consultas 
agendadas para generalista, 
com saldo de 185 faltas. 
Na ginecologia foram 283 
agendamentos, com 76 
faltas. Na pediatria foram 
127 consultas agendadas, 
15 pessoas faltaram.

“Tem gente na fila há mui-
to tempo, com exame que 
acaba vencendo. Trata-se de 
dinheiro público, porque se 
vencer o exame, tem que pe-
dir de novo, começar nova-
mente o processo. Seria um 
modo de agilizar essa fila e 
passar a responsabilidade. 
Porque não entra na minha 
cabeça, a pessoa que agen-
dou a consulta ou exame, 
faltar nessa consulta. De 
duas a uma, ou ela foi para 
o particular ou não estava 
necessitando”, concluiu.

Aprovado de forma unâ-
nime na Câmara, o requeri-
mento foi enviado à secre-
taria de Saúde, que tem 15 
dias para responder.
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Mesmo com aprovação do TCE, Câmara barra 
contas do ex-prefeito  Fábio Marcondes
Prestações referentes aos exercicios de  2017 e 2018 não passam pelo voto político de 14 vereadores; 
com base em relatório apresentado pelo tribunal, ex-prefeito deve recorrer à Justiça para reversão

A Câmara de Lorena rejei-
tou as contas do ex-prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido), dos exercícios 2017 e 
2018, nesta semana. Apesar 
do parecer favorável do Tri-
bunal de Contas do Estado 
de São Paulo e cerca de três 
horas do discurso de defesa 
na tribuna, os vereadores 
foram contrários ao ex-chefe 
do Executivo, que deve se 
basear na falta da compro-
vação de dolo para barrar a 
decisão.

As sessões realizadas nas 
últimas segunda (6) e ter-
ça-feira (7), contaram com 
as rejeições das contas de 
2017 e 2018, ambas por 
14 votos a 3. Apenas os ve-
readores Wandinho (PSDB), 
Wanessa Andrea (Cidadania) 
e Fábio Matos (Cidadania) 
foram favoráveis às contas 
e contrários ao parecer do 
relatório da Comissão de 
Finanças e Orçamento da 
Casa. Um cenário político de 
reviravoltas, pois nomes da 
base do ex-prefeito optaram 
pela desaprovação.

Os relatores Bruno Lorena 
(PSDB) e Marcelo Alvarenga 
(PSD) emitiram relatórios 
contrários ao parecer técni-
co do TCE, apontando even-
tuais irregularidades como a 
baixa efetividade das ações 
realizadas pelo controle, 
designação dos responsá-
veis por meio de portaria 
com acúmulo de funções e 
abertura de créditos adicio-

Da Redação
Lorena

nais, transferências, rema-
nejamentos e transposições 
equivalentes a 29,69% da 
despesa prevista inicial.

O ex-secretário de Negó-
cios Jurídicos de Lorena, 
Adriano Aurélio dos Santos, 
representou a defesa de 
Marcondes e falou por uma 
hora e vinte minutos durante 
a sessão. Além de citar que o 
“o voto político não deve ser 
utilizado num julgamento 
técnico”, chegou a pedir nu-
lidade do projeto de decreto 
alegando que as comissões 
além de não seguirem os 
prazos regimentais, apre-
sentaram pareceres apenas 
do relator e não da Comissão 
completa.

Parlamentares como o 
presidente da Câmara, Fabio 
Longuinho (PSD) utilizaram 
a tribuna para justificar o 
voto e apresentar a “tranqui-
lidade pela rejeição das con-
tas”, frisando a democracia 
dos processos. “Tenho um 
posicionamento divergente. 
Salvo maior juízo entendo 
que no meu voto (já que 
tenho que também aplicar 
hoje) será para reprovação 
das contas do prefeito Fabio 
Marcondes pelo parecer da 
Comissão de Finanças aqui 
do município, pelo parecer 
dos três membros da comis-
são”, frisou o presidente ao 
citar inúmeros apontamen-
tos. “O técnico embora tenha 
o esqueleto que aplicou 
corretamente os índices 
do Fundeb, corretamente a 
questão do pagamento dos 
precatórios, em tese o gasto 
com folha de pagamento, 

O ex-prefeito, Fábio Marcondes, que buscará no judiciário a manutenção parecer do favorável do Tribunal de Contas do Estado
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esse esqueleto por si só não 
me legitima a ir no mesmo 
entendimento do TCE”.

Fábio Marcondes foi pro-
curado pela equipe de repor-
tagem do Jornal Atos para se 
posicionar sobre o ocorrido, 
mas até o fechamento desta 
edição nenhuma resposta foi 
enviada à redação.

Em entrevista à rádio Me-
tropolitana, na última quin-
ta-feira (9), frisou que os 
apontamentos feitos pelo 

relatório contrário as suas 
contas foram avaliados, 
discutidos e julgados pelo 
Tribunal, como favoráveis.

2024? – A derrota do gru-
po de Marcondes nas elei-
ções municipais de 2020 
para Sylvio Ballerini (PSDB) 
gerou interrogações sobre o 
futuro político do ex-prefei-
to. Com as contas reprova-
das na Câmara no início da 
semana, ele voltou às aten-
ções do cenário político. De 

acordo com a fala de Fábio 
Marcondes à Metropolitana, 
ele pode recorrer na Justiça 
e reverter a medida, já que 
contou com a aprovação das 
mesmas contas pelo TCE.

Outra situação que pode 
dar respaldo ao ex-prefeito 
é a alteração da Lei de Im-
probidade Administrativa, 
sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL). A norma, 
que trata das punições a 
agentes públicos e políticos 

em práticas de enrique-
cimento ilícito, danos aos 
cofres públicos ou outros 
crimes contra a administra-
ção pública, teve alterações 
no texto original publicada 
no final de outubro.

O novo texto flexibiliza a 
lei, exigindo a comprovação 
de intenção (dolo) para a 
condenação de agentes pú-
blicos, deixando de prever 
punição para atos culposos 
(sem intenção comprovada).

Cruzeiro busca apoio estadual para 
garantir avanços no setor da Educação
Prefeitura solicita reforma de escolas e implantação de creche; Estado sinaliza de forma positiva

Buscando recursos para 
promover melhorias em esco-
las de Cruzeiro, a Prefeitura 
solicitou apoio financeiro do 
Governo do Estado, na última 
semana. Além da moderniza-
ção e ampliação de unidades 
educacionais, o 

Executivo projeta a implan-
tação de uma nova creche. 

Num vídeo publicado em 
sua página oficial na rede 
social Facebook, o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), aparece ao 
lado do secretário estadual de 
Educação, Rossieli Soares e da 
deputada estadual, Damaris 
Moura (PSDB). Segundo o 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

chefe do Executivo, o trio 
havia acabado de participar 
de uma reunião na última 
quinta-feira (2) na sede da 
pasta de Educação em São 
Paulo, onde foram discutidas 
alternativas para melhorar a 
infraestrutura de unidades 
escolares de município.

De acordo com o prefeito, 
foi solicitado à Soares a li-
beração de recursos para a 
construção de uma quadra 
poliesportiva coberta na es-
cola estadual José Rodrigues 
Alves Sobrinho, no bairro 
Vila Canevari, e as reformas 
e ampliações dos prédios que 
abrigam os colégios estaduais 
Professor Abrão Benjamim 
(Vila Romana), Mário da Silva 
Pinto (Vila Ana Rosa Novaes) 
e Major Hermógenes (Centro). 

Fonseca revelou ainda que 
além de melhorias para as 
unidades de ensino secundá-
rio, foram tratadas, durante 
a reunião, medidas que con-
tribuam para o avanço do 
ensino infantil. “Aproveitando 
a oportunidade, pleiteamos 
também o apoio estadual para 
a obra de ampliação da creche 
municipal Maria Rodrigues, 
que fica no bairro Vila Brasil, 
e para o cadastro autorizativo 
para a implantação de uma 
nova creche no bairro Km 
4”, destacando a importância 
dessas demandas à cidade. 

Em resposta, o secretário 
de Educação sinalizou de 
forma positiva no vídeo, 
comprometendo-se a tentar 
acelerar o processo burocrá-
tico para que as melhorias 
sejam viabilizadas o mais 
breve possível.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
detalhes sobre o valor total 
solicitado junto ao Estado, 
mas o Executivo afirmou que 
só revelará o montante após 
a assinatura dos convênios, 
que ainda não possuem data 
para serem firmados. 

Thales Gabriel exibe pedido de apoio financeiro ao Estado por construção e reforma de unidades escolares
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Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 

——————————————————————————————————————————— 
Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 

sincovag2017@gmail.com 
 

 
EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - 
SP com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a 
todas as Empresas Integrantes  da Categoria Econômica do Comércio Varejista de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício do ano de  2022, de 
acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida pelo artigo 578/591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de janeiro de 2022.  Informações sobre valores da tabela e guias 
de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, ou ainda pelo e-mail:  
sincomercioguara@gmail.com. 

Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo.
FAZ SABER a : MARIA CONCHETA SABAUDO ALVES, brasileira, separada 
judialmente, empresária, RG. 8.732.369-2- SSP-SP, CPF. 810.250.418-87, que 
foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II 
da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 143.108, necessária 
para a retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRICULA n. 
10.711, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe a refletir a 
realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo móvel rural denominado 
FAZENDA ALVORADA, situado neste município de Guaratinguetá, SP,   cujo 
imóvel  confronta de um lado com o imóvel rural, situado neste município de 
Guaratinguetá,  denominado “SITIO SANTO EXPEDITO”, de sua propriedade, 
objeto da matrícula n. 39.405, deste Registro Imobiliário. Ficam portanto a 
senhora, na qualidade de confrontante do imóvel retificando, NOTIFICADA para, 
no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação deste 
edital, que será publicado nos dias 15 e  16  do mês de dezembro de 2021,  
em querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão ser 
fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste Serviço Registral 
localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, 
SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, estando a disposição 
para consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o referido 
pedido. Decorrido o prazo acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao 
pedido do requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 
13 de dezembro de 2021.  
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI
Oficial

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 35/2021 PROC. Nº 390/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de preços para fornecimento parcelado de areia média, rachão 
e pedra brita nº 01,02 e 03, para atender a Secretaria de Serviços Municipais pelo período 
de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: PEDREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA EPP - CNPJ: 58.470.857/0001-55
Vencedora dos Lotes: 03,04
Valor total: R$ 127.117,80 (cento vinte e sete mil, cento e dezessete reais e oitenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 – PE Nº 08/2021 - PROC. Nº 175/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 22.645.916/0001-31
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 34/2021, Processo Licitatório nº 175/2021, PE nº 08/2021, firmado 
em 27/07/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 04 (quatro) meses, a partir de 27/11/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 – TP Nº 33/2020 - PROC. Nº 577/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI 
EPP
CNPJ: 00.869.442/0001-79
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 33/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 577/2020, Tomada 
de Preços nº 33/2020, firmado em 05/07/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 04 (quatro) meses, a partir de 05/01/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria 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: 14/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 – PP Nº 101/2018 - PROC. Nº 564/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 01.449.930/0003-51
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 207/2018, Processo Licitatório nº 564/2018, PP nº 101/2018, 
firmado em 12/12/2018, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/12/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto na cláusula 2.1.7. do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 174.000,00 (cento 
e setenta e quatro mil reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
Pregão Presencial Nº 41/2021 PROC. Nº 453/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a nota de rerratificação do anexo VI do edital do 
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.
No anexo VI item 1.1 onde se lê “...por 12 (doze) meses.” leia-se “...por 30 (trinta) meses.”.
No anexo VI item 4.1 onde se lê “... e total por 12 (doze) meses de ...” leia-se “...e valor 
total por um ciclo de 12 (doze) meses de ...”.
O restante do edital permanece inalterado, permanecendo a sessão pública para o dia 
15 de dezembro de 2021 às 09h30min, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 471/2021SUP; 10096/2021GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
emergencial de materiais hospitalares para o uso na vacinação contra COVID-19, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME
CNPJ/MF Nº: 13.839.148/0001-66 - DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021
CONTRATADA: ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ/MF Nº: 32.713.461/0001-06 - DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021

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: PROVIP DISTRIB. HOSPITALAR LTDA EPP - CNPJ: 20.202.872/0001-40
Vencedora dos Itens: 02,04
Valor total: R$ 3.405,15 (três mil, quatrocentos e cinco reais e quinze centavos)
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021
Contratada: DROGARIA DUARTE LTDA ME – CNPJ: 26.918.586/0001-61
Vencedora dos Itens: 151a154
Valor total: R$ 163.055,60 (cento e sessenta e três mil, cinquenta e cinco reais e sessenta 
centavos) - DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021
Contratada: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA – CNPJ: 73.856.593/0011-38
Vencedora dos Itens: 57
Valor total: R$ 112.586,40 (cento e doze mil, quinhentos oitenta e seis reais e quarenta 
centavos)
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 13/2021 PROC. Nº 269/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de preços para aquisição de medicamentos da Atenção 
Básica, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
Contratada: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME - CNPJ: 16.838.363/0001-30
Vencedora dos itens: 02,04,06,23,24,37,38,45,58,92,103,127,128,163,164
Valor total: R$ 98.405,50 (noventa e oito mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta 
centavos)
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 24/2021 PROC. Nº 435/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de preços para aquisição de baterias automotivas novas para 
atender a Secretaria de Serviços Municipais, que integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 56.966.823/0001-20
Vencedora dos itens: 01,03,05,07,09,11
Valor total: R$ 80.832,40 (oitenta mil, oitocentos trinta e dois reais e quarenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 25/2021 PROC. Nº 436/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de ar condicionado, em remessa única, para as unidades de saúde 
e CER III, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no 
Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Contratada: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 37.658.173/0001-01
Vencedora dos itens: 01,02
Valor total: R$ 136.080,00 (cento trinta e seis mil e oitenta reais) -
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 PROCESSO 473/2021
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 de equipamentos 
hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde, conforme emendas 
parlamentares, que do dia 15 de dezembro de 2021 a 13 de janeiro de 2022 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 13 de janeiro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) 
e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia 
(Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Concessão da Via Dutra 
tem mudanças e sinaliza 
para obras na RMVale
Processo estabelece descontos e tarifas aos motoristas; 
trecho de Guaratinguetá e Lorena deve receber melhorias

Com o leilão marcado pelo 
Governo Federal para o fim 
de outubro, o novo processo 
de concessão da rodovia 
Presidente Dutra prevê uma 
série de mudanças para os 
próximos trinta anos. Além 
de descontos aos motoristas 
que trafegam frequente-
mente pela estrada, outra 
novidade será a construção 
de marginais no trecho en-
tre Lorena e Guaratinguetá. 

Prevendo arrecadar R$ 15 

Lucas Barbosa
RMVale

bilhões, o Ministério da In-
fraestrutura agendou para 
29 de outubro o certame 
de concessão da Via Dutra 
(BR-116). Com 402 quilôme-
tros de extensão, a rodovia, 
que liga São Paulo ao Rio 
de Janeiro, é administrada 
desde 1996 pelo Grupo CCR, 
através da concessionária 
CCR Nova Dutra.  

O novo processo deter-
mina que a vencedora do 
leilão, que irá gerir a ro-
dovia até 2052, deverá 
implementar diversas no-
vidades. A principal delas é 
o DUF (Desconto de Usuário 

Frequente), que concederá 
tarifas de pedágio mais 
baratas aos motoristas que 
trafegam pela Via Dutra de 
forma mais assídua. De acor-
do com o Governo Federal, 
os critérios para a seleção 
dos condutores beneficia-
dos e a base de cálculo dos 
descontos serão divulgados 
após a conclusão do trâmite 
burocrático. 

Outra mudança será o 
sistema de pedágio “Free 
Flow”, que possibilita ao 
usuário pagar proporcio-
nalmente a tarifa, de acor-
do com a quantidade de 
quilômetros percorridos. 
Os motoristas que optarem 
por esta alternativa não pre-
cisarão parar nas praças de 
pedágio, já que a cobrança 
será efetuada através de um 
sistema de reconhecimento 
das placas dos veículos. 

O contrato de concessão 
estabelece ainda a implan-
tação do “pedágio flexível”, 

que cobrará valores mais 
altos em trechos turísticos 
durante os finais de semana 
e feriados nacionais. 

Em contrapartida, a ven-
cedora do leilão deverá pro-
mover até 2031 uma série 
de melhorias na Via Dutra, 
como obras de duplicação 
de pistas, construção de 
marginais e implantação de 
terceiras e quartas faixas de 
tráfego. 

Segundo o Ministério 
da Infraestrutura, um dos 
locais que receberá a im-
plementação de marginais 
é o trecho entre Lorena e 
Guaratinguetá, que possui 
uma extensão de quatro 
quilômetros. Também estão 
previstos mais quarenta 
quilômetros de marginais 
na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), contem-
plando Caçapava, Jacareí, 
São José dos Campos e 
Taubaté.
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Ônibus da Viva são incendiados por 
criminosos no Ribeirão Grande e Piracuama
Criminosos atearam fogo em dois veículos do transporte coletivo na região rural de Pindamonhangaba

Fotos: Reprodução PMP

Dois veículos do trans-
porte público de Pindamo-
nhangaba foram alvos de 
criminosos, na manhã desta 
sexta-feira (10). De acordo 
com as investigações, o 
ataque foi feito por crimi-
nosos que estavam num 
Honda Civic prata e pode 
ter sido uma tentativa de 
assalto frustrada à empresa 
e passageiros. Não houve 
vítimas.

As linhas atendiam os 
primeiros passageiros dos 
bairros da região rural de 
Pindamonhangaba, como 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Ribeirão Grande e Piracu-
ama. Buscando preservar 
a segurança dos usuários 
e funcionários, a empresa 
recolheu todos os veículos 
de circulação ainda no iní-
cio da manhã. Os ônibus 
voltaram às ruas por volta 
das 11h. “Triste. Muitos 
trabalhadores precisam do 
serviço prestado pela em-
presa... está ruim mesmo, 
mas nada justifica tama-
nho vandalismo, se estava 
ruim ficou pior agora sem 
ônibus. Pra quem necessita 
deste meio de transporte 
sofre, uma judiação”, co-
mentou uma moradora nas 
redes sociais.

De acordo com relatos 

de populares, os crimino-
sos estavam armados e 
tiveram que sair do ônibus 
às pressas deixando seus 
pertentes dentro do veículo. 
No Ribeirão Grande, a ocor-
rência aconteceu próxima 
à Fazenda Nova Gokula e 
no Piracuama no início da 
estrada de acesso ao bairro 
das Oliveiras.

O caso segue sendo in-
vestigado pela Polícia Civil 
com apoio da Polícia Militar 
e GCM (Guarda Civil Metro-
politana). As imagens do 
COI (Centro de Operações 
Integradas) também es-
tão sendo utilizadas para 
esclarecer a ocorrência e 
identificar os criminosos. Um dos ônibus alvo de criminosos em Pindamonhangaba; caso segue em investigação no município 

Distribuição de fraldas geriátricas é retomada em Lorena

Após meses de suspensão, 
a Prefeitura de Lorena reto-
mou a distribuição gratuita 
de fraldas geriátricas neste 
mês. O serviço conjunto 
entre as secretarias de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social e da Saúde beneficia 
famílias de baixa renda. 
Mensalmente são incluídos 
novos assistidos.

Moradores da cidade se 
queixaram pela paralisação 
do atendimento e pela falta 
de informações sobre o 
serviço, retomado na última 
semana. De acordo com o se-

Rafaela Lourenço
Lorena

cretário de Saúde, Adailton 
José Pinto, os produtos que 
estavam sendo entregues 
não eram de boa qualidade 
e um novo processo licitató-
rio foi realizado. Com uma 
nova empresa, o serviço foi 
normalizado com as distri-
buições mensais.

Uma moradora do bairro 
Cecap, que preferiu não se 
identificar, contou que tem 
a guarda de um sobrinho 
de 27 anos que precisa de 
cuidados especiais. Para a 
família, a última entrega 
havia sido feita em julho 
e desde então precisaram 
arcar com os custos fixos. “O 
pacote de fralda na farmácia 
a gente paga R$ 60, R$62, 

Foto: Rafaela Lourenço

e esse pacote que a Prefei-
tura vem cedendo ajuda 

Pacote de fralda comprado pela família de um dos beneficiários do programa municipal; serviço retomado

bastante, nunca aconteceu 
de ficar esse tempo todo 
faltando. E eles pegam os 
telefones da gente, mas 
ninguém retorna com uma 
data certa, com satisfação”, 
frisou a responsável que 
teve o benefício retomado 
na última semana.

Adailton negou a paralisa-
ção em julho, mas não preci-
sou uma data de suspensão. 
Quanto ao atendimento, 
o secretário destacou que 
as secretarias precisam e 
buscam uma melhor co-
municação para atender a 
população.

Todo o processo de tria-
gem é realizado pela Sads. 
Os atendentes passam por 
uma avaliação socioeco-
nômica, que entre os re-
quisitos, está a renda per 
capta de meio salário mí-
nimo vigente. Segundo o 
secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Claudio Freitas, é enviada 
mensalmente uma lista para 
a Saúde, pasta responsável 
pela compra e distribuição 
das fraldas.

Os interessados em so-
licitar o serviço devem ir 
até a Sads com documentos 

originais e cópias de todos 
os moradores da residência, 
como RG, CPF, comprovante 
de residência, comprovante 
de renda e uma solicitação 
prescrita por um médico 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde) que comprove a ne-
cessidade do uso contínuo 
do material.

Quanto às informações 
para a população, Freitas 
reforçou que o Executivo 
está trabalhando para qua-
lificar o serviço e explicou 
que algumas demandas são 
diretamente com a Saúde. 
“Por exemplo, não tenho 
acesso ao estoque de fraldas 
da Saúde para saber: ‘olha 
daqui um mês vai faltar’. 
Isso a gente ainda não tem, 
mas a gente está tentando 
fazer esse estreitamento 
de comunicação entre as 
secretarias para que, a 
partir daí, a gente consiga 
melhorar a comunicação 
com o usuário”. 

Para ter acesso a mais 
informações sobre o servi-
ço, os interessados devem 
entrar em contato com a 
Assistência Social pelos te-
lefones (12) 3153-2400 ou 
3153-2078 (os dois conta-
tos também são WhatsApp).


