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Cruzeiro conclui velório, com 
orçamento acima de R$ 45 mil 
Inaugurado há três anos, prédio no Centro passa por reformulação de estrutura e mobiliário

Atendendo um pedido 
da população de Cruzeiro, 
a Prefeitura concluiu na 
quarta-feira (5) a obra de re-
vitalização do velório muni-
cipal. Segundo o Executivo, 
a ação tenta proporcionar 
mais estrutura e conforto às 
famílias durante o momento 
de luto.

Em nota divulgada no 
site oficial da Prefeitura 
de Cruzeiro, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Thales Gabriel Fon-
seca (PSD), explicou que o 
serviço de modernização 
do velório Irmã Anhese 
Antônia de Bortoli consistiu 
na reorganização do espaço 
e melhorias no paisagismo, 
mobília, equipamentos fune-
rários, pintura e identidade 
visual.

Com um investimento mu-
nicipal de aproximadamente 
R$ 45 mil, a revitalização 
do prédio, localizado na 
avenida Major Novaes, no 
Centro, havia sido solicitada 
também pela primeira-dama 
de Cruzeiro e secretária 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social, Hevelyn 
Sígolo.  O novo Velório de Cruzeiro; prefeito Thales Gabriel investiu cerca de R$ 45 mil para qualificar atendimento

A Santa Casa de Cachoeira Paulista, um dos hospitais que slteraram atendimento para H3N2 e Covid-19

De acordo com o Execu-
tivo, o velório, inaugurado 
por Fonseca no fim de 2018, 
já realizou cerca de qui-
nhentos atendimentos até 
o momento. “Essa readequa-
ção do prédio busca atender 
com ainda mais qualidade 
e dignidade a nossa popu-
lação. Teremos melhores 
condições de acolher as 
famílias de Cruzeiro neste 
momento tão delicado que é 
a perda de um ente querido”, 
explicou o prefeito. 

A Prefeitura revelou que 
outra questão que motivou 
a modernização do espaço 
público foi o fato dele ser 
“vizinho” do prédio que, 
desde julho de 2021, recebe 
obras para a implantação da 
Clínica de Especialidades 
Médicas.

O equipamento de Saúde 
oferecerá aos pacientes da 
cidade atendimentos médi-
cos de 16 especialidades, 
exames com imagens e 
procedimentos laborato-
riais. Previsto para entrar 
em funcionamento até o 
fim do primeiro semestre 
deste ano, o aparelho pú-
blico contribuirá para que a 
média mensal de consultas 
oferecidas pela Prefeitura 
dobre de 1,3 mil para 2,6 
mil atendimentos.
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Da Redação
Cruzeiro

Santa Casa implanta gripário para conter 
onda de casos de influenza em Cachoeira

Após registar um considerá-
vel aumento de casos de gripe 
em Cachoeira Paulista, a Prefei-
tura implantou no último fim 
de semana na Santa Casa um 
setor, isolado, para tratar casos 
da doença. Tentando impedir o 
avanço do vírus da influenza 
no município, a medida tenta 
evitar que pacientes infectados 
tenham contato com os demais 
no hospital.

Assim como a maioria das 
cidades brasileiras, Cachoeira, 
desde o fim do ano passado, 
enfrenta um surto atípico de 
gripe, provocado pelo subtipo 
H3N2 do vírus influenza.

Apesar de não detalhar os 
números, a atual gestão muni-
cipal, comandada pelo prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB), 
revelou em nota oficial que 
a Santa Casa registrou um 
crescimento significativo na de-
manda de pacientes gripados 
nos últimos meses de 2021. O 
fato contribuiu para dobrar o 
número de atendimentos no 
hospital e consequentemente 

ampliar o tempo de espera por 
consultas.

Buscando reduzir o risco de 
contaminação pela influenza 
dentro do PS (Pronto Socorro) 
e da Santa Casa, que segue sob 
intervenção municipal desde 
1997, a Prefeitura e a equipe 
médica promoveram no último 
dia 30 a implantação de um 
gripário. Exclusivo para aten-

dimento de síndromes gripais, 
o setor funciona num espaço 
anexo ao PS.

Além de orientar os morado-
res que apresentam sintomas 
gripais a irem diretamente ao 
gripário, o secretário de Saúde 
de Cachoeira, Rafael Franco, 
justificou a necessidade da 
implantação do setor. “Esse 
atendimento visa apoiar o PS 

e diminuir o tempo de espera 
entre as consultas. A equipe téc-
nica e o corpo clínico também 
já foram reorganizados para 
oferecer mais suporte e suprir 
a demanda. Salientamos nova-
mente para que a população se 
atente sobre as informações e 
tenha o correto entendimento 
sobre o assunto em questão, 
seguindo todo os protocolos 

Setor tenta impedir contato entre pacientes com sintomas; atendimento dobra nos últimos meses
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sanitários de prevenção e 
controle”. 

O chefe da pasta recomen-
dou ainda às famílias de Ca-
choeira adotarem uma série de 
medias de prevenção a doença. 
“Mediante ao período pandêmi-
co que vivemos, e pelo aumento 
de casos de síndrome gripal 
causada por influenza sazonal 
ou outros vírus respiratórios, 
reforçamos para que todos 
mantenham o distanciamento 
social. Também é necessária a 
higienização das mãos e uma 
boa higiene pessoal, uma ali-
mentação saudável, ingestão 
de bastante água, assim como 
o uso obrigatório de máscaras”.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura de 
Cachoeira Paulista informou 
que a implantação do gripário 
não necessitou de investimen-
to, já que o Município utilizou 
mão de obra e materiais pró-
prios.

 O Atos solicitou também 
dados referentes a média de 
atendimentos de pacientes com 
influenza registrada nos últi-
mos meses, mas o pedido não 
foi atendido até o fechamento 
desta edição.

Região segue 
como a mais 
violenta do 
interior

Mais violenta do estado, 
a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou 
entre janeiro e novembro a 
média de uma vítima de as-
sassinato por dia. Enquanto 
Pindamonhangaba teve um 
aumento preocupante de 
casos, Guaratinguetá e Lorena 
contabilizaram quedas consi-
deráveis no período.  

De acordo com dados da se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado, a RMVale teve até 
novembro 316 moradores 
mortos de forma violenta, 
sendo 305 vítimas de homi-
cídio doloso (quando existe 
a intenção de matar) e 11 de 
latrocínio (roubo seguido de 
morte). O montante é 0,30% 
inferior ao da mesma época 
do ano passado, que foi de 
316, sendo 309 homicídios 
dolosos e oito latrocínios. 

No comparativo apenas 
entre os meses de novembro 
de 2020 e 2021, a região re-
gistrou neste ano uma queda 
de 36% de vítimas fatais, pas-
sando de 41 para 26. 

Atrás de Taubaté e de São 
José dos Campos, que tiveram 
respectivamente 46 e 45 
casos, Cruzeiro segue como a 
terceira cidade mais violenta 
da região nos primeiros 11 
meses deste ano. Com 35 
mortos, o município conta-
biliza um aumento de 9% 
em comparação ao mesmo 
período de 2020, quando 
32 moradores foram assas-
sinados. 

Quarta cidade mais violenta 
da RMVale, Pindamonhan-
gaba registrou um aumento 
preocupante de 40% de casos 
em relação ao ano passado, 
saltando de 22 para 31 mor-
tes. Um dos assassinatos que 
mais chocaram as famílias 
do município ocorreu em 4 
de outubro na estrada mu-
nicipal Fazenda do Tanque. 
Na ocasião, um trabalhador 
rural encontrou, pela manhã, 
o corpo de um homem de 35 
anos que foi cortado ao meio 
durante a madrugada. Através 
de golpes de facão, a vítima 
teve o tronco separado das 
pernas. Dois dias após o caso, 
a Polícia Civil prendeu o autor 
do crime, que estava escondi-
do num imóvel abandonado 
na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, no bairro Alto 
do Cardoso. A investigação 
concluiu que o homem ma-
tou o desafeto durante uma 
briga num outro ponto da 
zona rural, e que carregou o 
corpo num carrinho de obras, 
por cerca de 15 quilômetros, 
até a estrada da Fazenda do 
Tanque. 

Enquanto os moradores de 
diversos municípios da região 
convivem com o aumento 
da violência, as autoridades 
em Segurança e famílias de 
Lorena e Guaratinguetá têm 
motivos para comemorar.

Lucas Barbosa
RMVale
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Lorena ganha nova área na região central 
para criação da “Praça dos Três Poderes”
Investimento em prédios públicos é aposta por melhor atendimentos entre Executivo, Legislativo e Judiciário

Lorena fechou o ano de 
2021 com o recebimento de 
uma área doada no Centro, 
que deve receber a “Praça 
dos Três Poderes”. O projeto, 
encabeçado pelo presidente 
do Legislativo, Fábio Lon-
guinho (PSD), promete unir 
os atendimentos da Câmara, 
Prefeitura e Vara do Traba-
lho. Ainda sem definição de 
investimentos, o parlamentar 
acredita que a construção 

das novas sedes possa ser 
iniciada até 2023.

Após aprovação dos vere-
adores, na última sessão de 
2021, Longuinho aguarda 
a sanção do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) para seguir 
com os trâmites burocráticos. 
As empresárias Marietta e 
Alexandra Bartelega doaram 
uma área próximo a nova 
unidade do colégio Sesi (tam-
bém doada pela família) de 
dez mil metros quadrados. A 
divisão dos espaços deve ser 
feita pela Prefeitura ainda 
neste ano.

Segundo Longuinho, de-
vem ser destinados cinco 
mil metros quadrados para 
a possível construção de um 
novo prédio para o Executivo, 
três mil metros quadrados 
para a nova sede da Câmara 
e dois mil metros quadrados 
para a Vara do Trabalho. 

O presidente, que acredita 
no avanço do município 
com uma área administra-
tiva, frisou que “já estava 
fazendo as previsões nas leis 
orçamentárias” do projeto 
de construção da Câmara. 
“Vamos programar o projeto 
de construção da Câmara 
Municipal e estamos vendo 
junto ao prefeito a melhor 
forma de construir, se será 
a própria Câmara ou se o 
Município construirá” expli-
cou o vereador, destacando 
a possibilidade do investi-
mento das obras ser retira-
do mensalmente de parte 
do duodécimo, como uma 
amortização.

Após visitas a outros pré-
dios públicos da região, Lon-
guinho acredita que o nova 
Câmara de Lorena deve ser 
semelhante às sedes dos 
legislativos de São José dos 
Campos e Pindamonhanga-
ba. As expectativas são de 
que o processo licitatório 
seja realizado neste ano, e o 
início das obras no primeiro 
semestre de 2023. A Vara do 
Trabalho deve ser de respon-
sabilidade da Justiça Federal, 
pela 15ª região. 

A equipe de reportagem 
entrou em contato com a 
Prefeitura para detalhar o 
projeto, mas as respostas, 
como a sanção da lei, não 
foram enviadas até o fecha-
mento desta edição.

Área doada pela família Bartelega, que deve receber as futuras sedes para Prefeitura, Câmara e Vara do Trabalho; projeto para construção da Praça dos Três Poderes de Lorena

Fotos: Gabriel Mota

Rafaela Lourenço
Lorena

Pinda tem último dia para solicitar 
IPTU Online até o final deste mês

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba prorrogou o prazo 
para solicitar o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
Online, por meio do cadastro 
na plataforma E-Tributo. De 
acordo com a administração, 
os moradores receberão seus 
tributos de forma eletrônica 
em 2022.

O planejamento previa que 
o prazo para adaptação dos 
contribuintes fosse até o últi-
mo dia 20, mas foi anunciada 
a prorrogação para que os 
moradores se adaptassem 
ao novo método. A partir do 
próximo ano, a cidade não en-
tregará mais carnês ou guias 
de taxas imobiliárias como ISS 
(Imposto Sobre Serviços) fixo e 
taxas de localização e funcio-
namento. Os tributos estarão 
disponíveis pela internet para 
a contribuição.

Pelo E-Tributo, o atendimen-
to para emissão de segunda 
vias de boletos ou carnês ficará 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

disponível 24 horas, todos os 
dias da semana. A ação inte-
gra o pacote de atividades do 
“Cidade Inteligente”, que visa 
medidas eficientes e ágeis aos 
moradores. De forma estraté-
gica, o projeto foi lançado há 
cerca de três meses para que 
houvesse divulgação e habi-
tuação do conceito, uma vez 
que a população precisava se 
adaptar às adequações ainda 
no último trimestre de 2021. 
O IPTU vence em março.

O processo de cadastra-
mento deve ser feito pelo link 
siapegov.pindamonhangaba.
sp.gov.br/pmpinda/websis/
siapegov/arrecadacao/recad/
recad_pessoa.php, que pode 
ser acessado via celulares, 
tablets ou computadores. Em 
caso de dúvidas, basta acessar o 
site oficial do Município e clicar 
na aba “Portais”, em seguida 
“Tributo Digital”. No espaço, 
haverá mais informações sobre 
o funcionamento da iniciativa.
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EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Eu, Luiz Gustavo Zanin, portador da cédula de identidade N° 324801130, comunico 
para os devidos fins, que meu diploma do Curso Superior de Farmácia, da 
Faculdade FUNVIC de Pindamonhangaba, foi extraviado. Telefone (12) 997558922.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 04/02/2021 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 04/02/2021 
AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 
13/01/2022 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 12/01/2022
JOSÉ BENEDITO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78
ESPÉCIE: Termo de Colaboração, por intermédio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, decorrente do Chamamento Público nº 05/2021.
OBJETO: Serviço de Acolhimento de Idosos, consoante Plano de Trabalho 
apresentado no Processo Administrativo nº 10.667/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022
TIPO: Menor Preço por Lote
OBJETO: Registro de Preços para a contratação de serviços especializados em roçada, 
capinagem, remoção e confecção de cercas, abertura de valas e desentupimento de 
bueiros, bocas de lobo e galerias das margens das Estradas Vicinais do município, 
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: 27/01/2022, às 09:00 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, 13 de janeiro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PIQUETE
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

01/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados e devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto 
a Tomada de Preços nº 01/2022, Processo Administrativo nº 01/2022, PELO 
MENOR VALOR GLOBAL, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL 
E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, sito a Praça 
Pio XII, nº 11 e 21, Parque São Miguel, Piquete/SP, atendendo o TERMO DE 
CONVÊNIO 101272/2021 e com Recursos Próprios do Município e de acordo 
com os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de 
Quantidades e Custos Unitários, conforme descrito no edital. Informações do 
Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.
br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/
editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 28/01/2022. 
HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de 
Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, 
na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de 
abertura. Piquete, 13 de janeiro de 2022. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI 
-PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
02/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados e devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto 
a Tomada de Preços nº 02/2022, Processo Administrativo nº 02/2022, PELO 
MENOR VALOR GLOBAL, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, sito a Praça 
José Vieira Soares, 81, Vila São José, Piquete/SP, atendendo o TERMO DE 
CONVÊNIO 101273/2021 e com Recursos Próprios do Município e de acordo 
com os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de 
Quantidades e Custos Unitários, conforme descrito no edital. Informações do 
Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.
br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/
editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 31/01/2022.
HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de 
Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, 
na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de 
abertura. Piquete, 13 de janeiro de 2022. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-
PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
03/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados e devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra 
aberto a Tomada de Preços nº 03/2022, Processo Administrativo nº 03/2022, 
PELO MENOR VALOR GLOBAL, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR NO 
MUNICÍPIO DE PIQUETE/SP,  sito a Avenida 15 de Março, s/ nº, Vila Duque de 
Caxias em Piquete/SP, atendendo o TERMO DE CONVÊNIO 102027/2021/SDR 
e com Recursos Próprios do Município e de acordo com os Projetos Básicos, 
Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades e Custos 
Unitários, conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão ser obtidas 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 
17 horas e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura 
para recebimento das propostas. DATA: 01/02/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. 
LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no 
endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, 
Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 13 
de janeiro de 2022. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 40/2021 PROC. Nº 447/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Atenção 
Básica, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos eventos da Vigilância 
Epidemiológica, que integrou o edital em todos os termos e condições, quando deles 
a Secretaria requisitante tiver necessidade, que integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: GMC COM. DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP - CNPJ: 
17.136.467/0001-66 – VENCEDORA DO ITEM: 28 -VALOR TOTAL: R$ 15.700,00 (quinze 
mil e setecentos reais) - DATA DA ASSINATURA: 13/01/22

PREFEITURA DE LORENA
Habilitação do Chamamento Público n° 01/2021 – Gabinete PROC n° 2501/2021.

O município de Lorena-SP torna pública o nome do candidato habilitado e eleito que 
efetuou a inscrição para o eixo de Serviços Públicos: i) meio ambiente (item 2.1. do 
respectivo edital do Chamamento Público n° 01/2021 para Composição do Conselho 
Municipal de Usuários de Serviços Públicos) - Victor Hugo Basilio Oliveira. Eventuais 
recursos administrativos devem ser interpostos por meio do email ouvidoria@lorena.
sp.gov.br mediante petição fundamentada, constando a identificação do requerente e 
as razões de seu inconformismo, dirigida a Comissão de Seleção, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após a publicação do nome do candidato habilitado e eleito no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 13/2021- PROC. Nº 269/21

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, que integrou o Edital em 
todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade
CONTRATADA:ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.260.846/0001-87 
-VENCEDORA DO ITEM: 227-VALOR TOTAL: R$ 8.100,00(oito mil e cem reais) 
-VIGÊNCIA: 12 (doze) meses-DATA DA ASSINATURA: 13/01/22
CONTRATADA:VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA-CNPJ:64.533.797/0001-
75-VENCEDORA DOS ITENS:36,194,272,310- VALOR TOTAL: R$ 11.390,00(onze mil, 
trezentos e noventa reais)-VIGÊNCIA: 12 (doze) meses -DATA DA ASSINATURA:13/01/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 14/2021- PROC. Nº 288/21

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material esportivo para treinamentos, aulas, iniciação esportiva; 
para utilização em atividade de fitness e recreativos; como eventos esportivos da Secretaria 
de Esporte e Lazer de Lorena, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste 
contrato e no Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente 
de transcrição.
CONTRATADA: RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 32.421.390/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 47,48,65,66,70,71,79,80,83A86,94,95,106,107,114,117,118, 
125A 131,134A137,151-VALOR TOTAL: R$ 10.947,80(dez mil, novecentos quarenta e sete 
reais e oitenta centavos)-VIGÊNCIA: 02 (dois) meses-DATA DA ASSINATURA: 13/01/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 23/2021- PROC. Nº 411/21

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos (bipap, caps, cadeira de rodas e cadeira de banho), 
para utilização dos pacientes no pós-alta de infecção de COVID-19, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: G A MEDICAL LTDA ME - CNPJ: 23.121.810/0001-00
VENCEDORA DO ITEM: 07-VALOR TOTAL: R$ 1.905,75(um mil, novecentos e cinco reais 
e setenta e cinco centavos)-VIGÊNCIA: 03 (três) meses-DATA DA ASSINATURA: 13/01/22
CONTRATADA:GEMEDICAL DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME 
-CNPJ:17.237.681/0001-09-VENCEDORA DOS ITENS:03A05- VALOR TOTAL: 
R$ 13.200,00(treze mil e duzentos reais)-VIGÊNCIA:03(três)meses-DATA DA 
ASSINATURA:13/01/22
CONTRATADA:MEDCOLI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS, COZINHA E LIMPEZA 
LTDA ME-CNPJ:30.619.938/0001-55- VENCEDORA DO ITEM: 06 - VALOR TOTAL:R$ 
5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais)-VIGÊNCIA: 03(três)meses- DATA DA 
ASSINATURA:13/01/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 26/2021- PROC. Nº 445/21

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniformes para uso da Guarda Civil Municipal, GTAM(Motocicletas), 
Guarda Municipal (Patrimonial) e Porteiros de Lorena/SP, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA:ANA PAULA SANTOS LOCALI - CNPJ: 31.583.243/0001-23-VENCEDORA 
DOS ITENS: 07,12,20,26-VALOR TOTAL: R$ 17.795,00(dezessete mil, setecentos 
noventa e cinco reais)-VIGÊNCIA: 12 (doze) meses-DATA DA ASSINATURA: 13/01/22
CONTRATADA:COMERCIAL THIALLI LTDA ME-CNPJ:03.970.705/0001-20-
VENCEDORA DOS ITENS:06,09,17,19,27- VALOR TOTAL: R$ 16.023,40(dezesseis 
mil, vinte e três reais e quarenta centavos)-VIGÊNCIA: 12 (doze) meses -DATA DA 
ASSINATURA:13/01/22
C O N T R ATA D A : Q U AT R O  P O R  Q U AT R O  C O M E R C I A L  LT D A M E -
CNPJ:51.189.926/0001-08- VENCEDORA DOS ITENS: 05,08,10,14,15,18,22,25- VALOR 
TOTAL:R$ 30.726,96(trinta mil, setecentos vinte e seis reais e noventa e seis centavos)-
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA:13/01/22
CONTRATADA:RP BRASIL CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO EIRELI ME 
-CNPJ:31.811.731/0001-40- VENCEDORA DOS ITENS: 02,04,21,23,28-VALOR 
TOTAL:R$ 22.003,00(vinte e dois mil e três reais)- VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA 
DA ASSINATURA:13/01/22
CONTRATADA:VERTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP- 
CNPJ:08.763.888/0001-26 -VENCEDORA DO ITEM:13 -VALOR TOTAL: R$ 5.250,00 
(cinco mil, duzentos e cinquenta reais) - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses -DATA DA 
ASSINATURA:13/01/22
CONTRATADA:UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP- CNPJ: 01.703.270/0001-21 
-VENCEDORA DOS ITENS: 01,03,11,16,24 -VALOR TOTAL: R$ 11.588,00 (onze 
mil, quinhentos e oitenta e oito reais)- VIGÊNCIA: 12 (doze) meses -DATA DA 
ASSINATURA:13/01/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 27/2021- PROC. Nº 446/21

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material audiovisual para a Secretaria de Comunicação Social, em 
remessa única, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no 
Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI EPP - 
CNPJ: 22.172.252/0001-30-VENCEDORA DOS ITENS: 03,13,15-VALOR TOTAL: R$ 
11.249,98(onze mil, duzentos quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)-VIGÊNCIA: 
02 (dois) meses-DATA DA ASSINATURA: 13/01/22
CONTRATADA:J.M.E.P. INFORMÁTICA LTDA ME-CNPJ:34.647.353/0001-08-
VENCEDORA DOS ITENS:01,04A12,16A19,21,23- VALOR TOTAL: R$ 101.260,00(cento 
e um mil, duzentos e sessenta reais)-VIGÊNCIA: 02 (dois) meses -DATA DA 
ASSINATURA:13/01/22
CONTRATADA:LUCAS C. RUBEL ME -CNPJ:22.246.173/0001-27- VENCEDORA DOS 
ITENS: 20,22 - VALOR TOTAL:R$ 13.787,50(treze mil, setecentos oitenta e sete reais 
e cinquenta centavos)-VIGÊNCIA: 02 (dois) meses - DATA DA ASSINATURA:13/01/22
CONTRATADA:VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP -CNPJ:05.207.424/0001-45- 
VENCEDORA DO ITEM: 02 -VALOR TOTAL:R$ 2.799,00(dois mil setecentos e noventa 
e nove reais)- VIGÊNCIA: 02 (dois) meses - DATA DA ASSINATURA:13/01/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP Nº 05/2021- PROC. Nº 398/21

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de 
pavimentação, em bloco sextavado de concreto em ruas do bairro Vila Rica e asfáltica 
em ruas do bairro do Aterrado, município de Lorena, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ- CNPJ: 03.750.447/0001-76
VENCEDORA DO ITEM: 01-VALOR TOTAL: R$ 1.298.427,79(um milhão, duzentos 
noventa e oito mil, quatrocentos vinte e sete reais e setenta e nove centavos)-VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses-DATA DA ASSINATURA: 13/01/22
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Nova delegacia de Lorena deve ser entregue 
ainda este ano com R$ 3 milhões investidos
Ação atende série de cobranças sobre falta de estrutura em prédios para atuação da Polícia Civil; 
atendimentos referentes ao 1º DP são prestados temporariamente em sede no Cidade Industrial

Com necessidade de recu-
peração estrutural, o prédio 
do 1º DP (Distrito Policial) no 
Vila Geny, em Lorena, teve a 
reforma iniciada no último 
mês. A conclusão das obras está 
prevista para o fim do ano. Até 
lá, o atendimento será feito no 
bairro Cidade Industrial.

O processo licitatório para a 
contratação de uma empresa 
responsável pela reforma foi 
feito em 2021. O orçamento 
é de R$ 3 milhões e o prazo 
estimado para a entrega do 
prédio é de dez meses.  

Anteriormente, a construção 
abrigava a Delegacia, o Cire-
tran (Circunscrição Regional 
de Trânsito) e a cadeia pública. 
Para a sequência dos trabalhos, 
após a finalização da reforma, 
ainda está sendo feito um 
estudo sobre os serviços que 
estarão disponíveis, buscando 
otimizar os espaços e o baixo 
número de servidores na cor-
poração, segundo o delegado 
da Seccional de Guaratinguetá, 
Marcelo Vieira Cavalcante.

“A nossa ideia é, quem sabe, 
levarmos a DDM (Delegacia da 
Defesa da Mulher) para esse 
prédio. Aí funcionaria também 
o 1ºDP, o centro de triagem de 
presos e o plantão policial de 
volta para a Vila Geny”, contou 
o delegado.

Se os planos da Seccional 
se concretizarem, o prédio 
do Centro deve manter o 2º 

DP e o setor de identidades. O 
Ciretran não é mais de respon-
sabilidade dos policiais civis e a 
cadeia pública, onde os presos 
cumpriam pena, deu lugar ao 
centro de triagem, local onde 
os detidos são mantidos apenas 
até a audiência de custódia e, 
posteriormente, são conduzi-
dos às penitenciárias.

Os atendimentos do 1ºDP e 
do setor de identidades estão 
sendo prestados pela Polícia 
Civil, temporariamente, em um 
prédio na rua Silvio Costa, no 
Cidade Industrial. Enquanto no 
Centro, seguem o 2ºDP, a DDM 
e o plantão policial.

“Gostaria de agradecer ao 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB), 
que não mediu esforços, junto 
à Câmara Municipal, de nos 
auxiliar na cessão desse prédio 
durante o período da reforma” 
frisou Cavalcante.

Região – Em maio, quando 
anunciada a reforma em Lo-
rena, a corporação também 
aguardava o início das obras 
em Cachoeira Paulista e Ro-
seira. Segundo o delegado da 
Seccional de Guaratinguetá à 
época, Márcio Ramalho, em 
entrevista ao Jornal Atos, a 
reforma em Roseira era orçada 
em cerca de R$160 mil, en-
quanto em Cachoeira Paulista 
o valor deveria ser um pouco 
mais alto.

Ele afirmou que as delegacias 
das três cidades são as que ti-
nham a maior necessidade por 
reparos na região demarcada 
pela Seccional, que abrange 
nove municípios.Delegacia pública da Vila Geny, em Lorena; Seccional estuda uso de nova estrutura após série de reclamações de policiais da RMVale
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Gabriel Mota
Lorena

Governo do Estado anuncia vacina contra o novo 
coronavírus para imunizar crianças de 5 e 11 anos

Liberado há três semanas 
pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), o Go-
verno do Estado de São Paulo 
apresentou nesta quarta-feira 
(5) o plano para imunizar 
contra a covid 4,3 milhões de 
crianças com idades entre 5 e 
11 anos.

De acordo com a secretaria 
de Saúde do Estado, a campa-
nha deve ser iniciada imedia-
tamente após a chegada das 
vacinas da Pfizer, que serão 
enviadas pelo Governo Federal. 
Segundo a pasta, o Instituto 
Butantan também aguarda 
resposta da Anvisa ao novo 
pedido de uso da Coronavac 
na imunização infantil. Há 12 
milhões de doses desta vacina 
prontas para o uso.

A 28 dias para o início do 
ano letivo de 2022, o Estado 
está cadastrando escolas da 
rede pública de ensino para 
serem unidades de vacinação. 
Estão prontas 268 escolas de 
nove municípios. Com início 
do programa, a estimativa é 
de que 250 mil crianças sejam 
imunizadas por dia. Para isso, 
5,2 mil unidades de saúde re-
ceberão essas pessoas.

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

“Vacinar dentro das escolas é 
algo que tem trazido eficiência 
ao longo da história. Em todos 
os momentos que o Brasil tem 
feito campanhas próximas 
das escolas, a eficiência sem-
pre cresceu. São Paulo foi o 
primeiro estado a vacinar os 
profissionais da educação, e 
vacinar também as crianças 
será algo fundamental para 
manter as escolas abertas”, 
afirmou o secretário estadual 
de Educação, Rossieli Soares 
da Silva.

O governo tucano informou 
que já adquiriu nove milhões 
de seringas e agulhas, e iniciou 
a distribuição de 4,5 milhões de 
cartões de vacinação específi-
cos para as crianças.

O secretário executivo da 
secretaria de Estado da Saúde, 
Eduardo Ribeiro, destacou que 
foram mais de 2,5 mil casos de 
internações graves de crianças 
por Covid-19 e 93 mortes. “Se 
tivéssemos começado a vacinar 
em dezembro, já teríamos 90% 
das crianças vacinadas”.

Segundo dados do “Vacinô-
metro”, a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) tem 76% de 
sua população com esquema 
vacinal completo e 17% com 
dose de reforço aplicada.

Público-alvo de 4,3 milhões de pessoas; Estado acredita que em três semanas todos devem ter ao menos uma dose


