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Mineiro parcela R$ 9 milhões de dívida de 
FGTS e aguarda CND para investimentos
Pagamento de dívidas está entre as ações para restaurar a credibilidade do Município com investidores e população

Um ano depois de assumir 
a Prefeitura com a herança 
de aproximadamente R$ 93 
milhões em dívidas, o pre-
feito de Cachoeira Paulista, 
Antonio Carlos Mineiro 
(MDB), espera por um novo 
cenário em 2022. Com o 
parcelamento dos débitos 
do FGTS (Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço), a 
CND (Certidão Negativa de 
Débitos) deve chegar nos 
próximos dias.

O principal documento 
para firmar convênios com 
os governos Estadual e Fe-
deral, além do recebimento 
de emendas parlamentares, 
deve ser um marco para 
a atual gestão, que busca 
uma reorganização adminis-
trativa na cidade, que che-
gou a ser declarada como 
calamidade financeira, em 
fevereiro de 2021.

De acordo com Mineiro, 
apenas de FTGS, a dívida 
gerava em torno de R$ 9 
milhões com a ausência de 
pagamento de férias dos 
servidores municipais e 
demais direitos. Além da 
dívida, a dificuldade em 

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

parcelar o pagamento foi 
o principal obstáculo: a 
falta de credibilidade do 
Município. 

Com os devidos e atuais 
recolhimentos em dia, a 
Caixa Econômica Federal 
liberou o parcelamento nas 
condições de uma entrada 
de 10%, ou seja, R$ 904 
mil, e 53 vezes de R$ 156 
mil para reconquistar a 
CND. “Isso é fazer o dever 
de casa e ir conquistando 
de novo a confiança, prin-
cipalmente dos credores, 
porque a Caixa já tinha 
taxado o município como 
um ‘devedor contumaz’. 
Não tínhamos mais direito 
ao parcelamento”, salientou 
Mineiro.

O chefe do Executivo ex-
plicou que o contrato com 
a agência bancária já foi 
assinado e que estava ape-
nas aguardando a emissão 
da guia para o pagamento. 
“Saindo a guia, vai ser pago 
e já pego a CND. Nos próxi-
mos dias já vamos ter a CND 
liberada, se Deus quiser”. 

Com a chegada da docu-
mentação, projetos como da 
implantação do Corpo dos 
Bombeiros e convênios para 
recuperação de estradas 
vicinais serão priorizados.O prefeito Antônio Carlos Mineiro, que comemorou a liberação da CND após política para recuperar economia
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Grupo espera inaugurar unidade em dezembro de 2023; Posto, que promete ser o maior do Brasil, ficará no Km 96 da Via Dutra

Com geração de trezentos empregos, Rede Graal 
começa terraplenagem para instalação em Pinda

Expandindo ações de fomen-
to econômico, a Rede Graal 
iniciou as ações de terraplana-
gem para a construção de uma 
unidade em Pindamonhanga-
ba. O posto, que promete ser 
o maior do país, deve gerar 
mais trezentos novos postos 
de trabalho na cidade.

Com previsão de finalização 
do processo de terraplana-
gem ainda em fevereiro, o 
empreendimento terá cinco 
mil metros quadrados, além 
de dois grandes restaurantes 
e toda a rede de serviços 
Graal. Segundo informações 
da Prefeitura, os investidores 
já prontificaram a licença 
ambiental para a implantação 
do posto de combustível, além 
da autorização da licença. O 
projeto segue em finalização.

“Estamos mantendo o conta-
to com os investidores e dando 
todo suporte para mais esse 
empreendimento de grande 
porte, que traz emprego e 
renda para nossa cidade. Re-
ceberemos muita gente de fora 

que virá gastar e utilizar dos 
serviços de entretenimento 
oferecidos pela Rede Graal, 
que possui trabalhos de te-
matização de suas unidades 
fazendo o público contemplar 
uma época do ano ou uma 
região e cultura”, ressaltou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

A projeção inicial é de ge-
ração de trezentos trabalhos 
diretos, e inauguração em 
dezembro de 2023. Ao todo, 

Trecho às margens da Via Dutra, onde será construída unidade do Graal em fase final de terraplanagem
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

a rede possui mais de cin-
quenta lojas em todo o país, 
sendo 34 delas somente no 
estado de São Paulo, com ao 
menos quatro na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte). 
O foco do projeto está em 
proporcionar ao cliente uma 
experiência temática diferen-
ciada dispondo restaurante, 
postos de combustíveis e lojas 
de conveniência.
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Câmeras identificam mulher que 
matou morador de rua atropelado

Após uma ação conjunta en-
tre as Polícias Civil e Militar, a 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
anunciou, no último dia 9, que foi 
possível identificar a responsável 
pela morte de uma pessoa em 
situação de rua, na madrugada 
de segunda-feira (7).

As câmeras do CSI (Centro de 
Segurança Integrado) registra-
ram o momento do atropelamen-
to de C.E.S., de 42 anos, que vivia 
em situação de rua e estava na 
avenida Dr. Jorge Tibiriçá, no 

Da Redação
Pindamonhangaba

Lorena segue com obra 
de recapeamento e 
tapa-buraco nos bairros
Prefeitura recebe cerca R$ 550 mil para recapear vias e manutenção

Monitoramento colaboraram para esclarecer crime; ela 
aguarda em liberdade a instauração do inquérito 

Início de obras na avenida São Tomas; Prefeitura segue com Operação Tapa-buraco nas principais vias 
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Foco de reclamações de mora-
dores de Lorena, os buracos no 
asfalto em diferentes bairros, 
teve um avanço com a infra-
estrutura nesta semana. Com 
cerca de R$ 550 mil, a Prefeitura 
iniciou obras de recapeamento 
em quatro vias. Já a Operação 
Tapa-buracos deve ser retomada 
nesta segunda-feira (14).

Os investimentos para o re-
capeamento R$ 518 mil e R$ 
41 mil são provenientes de um 
convênio com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional e con-
trapartida municipal, respectiva-
mente. Os serviços que tiveram 
início na última sexta-feira (11), 
na rua Carlos Chagas no Olaria 
e avenida São Thomas, no Vila 
Hepacaré, também contemplarão 
as ruas Machado de Assis com 
pavimentação e o recapeamento 
da Olavo Bilac. 

Segundo a secretária de Obras 
e Planejamento Urbano, Rosana 
Reis, a previsão é de que os tra-
balhos sejam encerrados ainda 
em fevereiro. “Mas é lógico que 
se chover torrencialmente do 
jeito que a gente tem visto, eles 
(empresa) vão ter que parar e 
dar continuidade no serviço a 

Rafaela Lourenço
Lorena

hora que o tempo estiver melhor”.
O mau tempo com o registro de 

chuvas nas últimas semanas está 
entre as justificativas do Executivo 
pela falta da Operação Tapa-bura-
cos nas ruas. Leitores e ouvintes 
do Atos no rádio, indignados com 
a situação de vias esburacadas se 
manifestaram durante a semana. 
“Alguém aí caiu em algum buraco 
hoje? Aqui no Santo Antônio perto 
da minha casa tem cada buraco e 
a Prefeitura não faz nada. A gente 
tem que ter carro como Range Ro-
ver, 4x4, porque o tanto de buraco 
que tem! Pagamos nossos impostos, 
onde está indo o nosso dinheiro?”, 
questionou o internauta Flávio 
Magalhães de Paula. 

De acordo com o secretário de 
Serviços Municipais, Waldemilson 
da Silva, o Tão, “devido o alto índice 
de chuvas, a usina hidrelétrica que 
produz a massa asfáltica também 
sofre danos e deixa de produzir e de 
fornecer”. De forma paliativa, para 
amenizar os impactos dos buracos, 
a pasta estava trabalhando com 
massa fria. Sem sucesso, também 
devido às chuvas. “Tivemos que 
interromper porque se não fica 
gastando massa, e é dinheiro jogado 
fora”, frisou.

Os trabalhos terão início nas ruas 
que recebem o maior fluxo de veícu-
los, como Antonio Haddad no Santo 
Antonio e Targino Vilela Nunes, 

no Vila Nunes. Após as principais 
vias, as adjacentes serão atendidas. 
“Temos um mapa hoje, faz esse, faz 
aquele. No outro dia você tem um 
cronograma já praticamente, de 
tanto buraco que tem na cidade”, 
comentou Tão.

Para acelerar a Operação dos ser-
vidores municipais, a terceirizada 
que presta serviços com maquinário 
para a secretaria de Obras e Plane-
jamento Urbano também deve atuar 
nos buracos das vias, porém, nos de 
maior profundidade. Rosana Reis 
explicou que os trabalhos ainda não 
haviam iniciado devido as chuvas, 
mas que vias deterioradas como a 
Paraná, Nesrala Rubez, Madame 
Curie, Expedicionário Genésio 
Valentim Corrêa e estrada Santa 
Terezinha serão contempladas. 

Obras – As obras em galerias de 
águas pluviais, também afetadas 
pelas chuvas puderam avançar 
nesta semana. No Vila Nunes, Rosa-
na ressaltou que os trabalhos não 
foram paralisados e seguem em 
fase final assim como na rua Barão 
de Castro Lima, na região central. 
Já a rua Gerônimo Lorena, no Vila 
Passos, que foi ponto de alagamento 
no início da semana, teve a abertura 
do solo na última sexta-feira para a 
instalação das manilhas. 

Já os trabalhos na principal 
avenida do Bairro da Cruz, a Sete 
de Setembro, ainda não iniciaram.

Centro, próximo à Igreja São Be-
nedito. Conforme testemunhas, a 
autora estava num corsa prata e 
fugiu do local. O Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgên-
cia) chegou a ser acionado, mas 
a vítima não resistiu à gravidade 
dos ferimentos e faleceu ainda 
no local.

Com a identificação feita pelas 
equipes da secretaria de Segu-
rança Pública, a Polícia Civil deu 
início ao boletim de ocorrência e 
convocou a mulher para prestar 
depoimento na Delegacia. Ela foi 
liberada para esperar em liber-
dade a instauração do inquérito 
policial.

O secretário de Segurança Pú-
blica, Fabrício Pereira, comemo-
rou a agilidade na colaboração 
da investigação: “essa foi mais 
uma demonstração de grande 
sucesso que o nosso Centro de 
Segurança Integrada vem pres-
tando para a nossa comunidade, 
provando que as câmeras de Pin-
damonhangaba têm a finalidade 
de combater a criminalidade e 
colaborar com os serviços de 
inteligência dos órgãos policiais 
na identificação daqueles que 
comentem infração. Temos hoje 
mais de mil câmeras espalhadas 
pela cidade e vamos melhorar 
cada vez mais esse trabalho”.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022 PROC. Nº 45/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preço, do tipo menor 
preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
para TÉRMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE/ESCOLA SANTA EDWIGES – BAIRRO SANTA 
EDWIGES, a realizar-se às 09h30min do dia 08 de Março de 2022, 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
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 PROCESSO 474/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão eletrônico, do tipo 
menor preço por lote, cujo objeto é a ata de registro de preço para aquisição parcelada de Pneus e Câmaras 
de Ar novos para uso dos veículos pertencentes à frota municipal.
A alteração ocorreu no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.
Do dia 16 de fevereiro de 2022 a 04 de março 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 04 de março de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) 
e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO / EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022 - PROCESSO 18/2022
O Município de Lorena-SP torna público o Julgamento de Impugnação e a Reabertura da Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em locação de concentrador de oxigênio para os pacientes usuários de oxigenoterapia do
município de Lorena, pelo período de 12 meses.
A Impugnação ao Edital apresentada pelas empresas AIR LIQUIDE BRASIL LTDA e WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS LTDA foram PARCIALMENTE
ACOLHIDAS, conforme Resposta Técnica. Deste modo houve alteração no Edital.
A alteração ocorreu na descrição da tabela na cláusula 2 do Anexo I – Termo de Referência, e 
consequentemente na tabela no Anexo II – Modelo de Planilha de Proposta, e nos textos das cláusulas 
2.2 e 2.3, ambas do Anexo I – Termo de Referência.
Do dia 18 de fevereiro de 2022 ao dia 07 de março de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), a Prefeitura 
de Lorena 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 07 de março 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.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 15/2022 SUP – 9783/2021 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia, para obtenção de AVCB, com fornecimento de materiais 
e mão de obra especializada para adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio do Mercado 
Municipal de Lorena, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato e na proposta, os 
quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: LUCIANA DALPRA COELHO DE CASTRO ME -
CNPJ: 18.864.327/0001-77 -VALOR TOTAL: R$ 17.014,50 (dezessete mil, catorze reais e cinquenta centavos)-
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses -DATA DA ASSINATURA:16/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 39/2022 SUP – 644/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de manutenção do sistema de sinalização visual/sonoro de motocicletas para 
atender as necessidades da Secretaria de Trânsito, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
neste contrato, no projeto básico e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
CONTRATADA: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME-
CNPJ: 27.389.167/0001-42 -VALOR TOTAL: R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais)-VIGÊNCIA: 
03 (três) meses -DATA DA ASSINATURA:16/02/2022

Região tem 350 vagas 
abertas para Projeto Guri
Projeto mantém foco  de 6 a 18 anos incompletos

Com inscrições abertas até o 
próximo dia 4 em todo o estado 
de São Paulo, o Projeto Guri tem 
mais de 350 vagas para cursos 
gratuitos de música na região da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Com foco em atender 
crianças e adolescentes de 6 a 
18 anos incompletos, as aulas 
serão ministradas no modelo 
presencial, divergindo apenas 
nas matriculas em cidades como 
Ubatuba e Aparecida, que está 
realizando as matrículas no 
formato online.

Todo o processo de seleção 
dos candidatos será por ordem 
de inscrição. No formato pre-
sencial é necessário levar ao 
polo os documentos oficiais com 
foto do aluno e do responsável, 
comprovante de matricula do 
ensino regular e comprovante 
de endereço.

No atendimento online,  o 
interessado deve preencher o 
formulário no site projetoguri.
org.br/matriculas e aguardar a 
confirmação por e-mail do núme-
ro de matrícula e das instruções 
de acesso ao Portal do Aluno.

Cursos – As cidades da região 

Gabriel Mota 
Canas

beneficias são Aparecida, com 
23 vagas com cursos de con-
trabaixo, teclado/piano, viola, 
violino e violoncelo; Areias, com 
14 vagas, coral juvenil, violino, 
viola, violoncelo e contrabaixo; 
Caraguatatuba, com 37 vagas, 
coral juvenil, violino, viola, vio-
loncelo, contrabaixo, clarinete, 
flauta transversal, saxofone, 
trompete, trombone, trompa, 
eufônio, tuba e percussão; Gua-
ratinguetá, com 97 vagas de 
coral juvenil ,  violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, oficina 
tecnologia musical, percussão e 
violão; Ilhabela, com 27 vagas, 
coral juvenil, percussão e violão; 
Lorena, com 62 vagas, coral ju-
venil, violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, clarinete, flauta, 
saxofone, trompete, eufônio, 
tuba, percussão e violão; Pinda-
monhangaba, com nove vagas, 
coral juvenil, iniciação musical 
e violão; Piquete, com 21 vagas, 
coral juvenil, iniciação musical 
e violão; Roseira, com 13 vagas, 
percussão e violão; Silveiras, 
com oito vagas, percussão e vio-
lão e Ubatuba, com vinte vagas, 
coral juvenil iniciação musical, 
percussão e violão.

Os interessados podem acessar 
o site da Prefeitura para outras 
informações.
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 31/2021 PROC. Nº455 /2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de consumo para as 
atividades administrativas e educacionais do Município, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: ORLA DISTRIB. DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ: 04.013.164/0001-04 – 
Vencedora dos itens: 01A39, 43A77,98A101,103A115,118,123A130,132A 224 - Valor 
total: R$ 8.114.292,86(oito milhões, cento e catorze mil, duzentos noventa e dois reais 
oitenta e seis centavos) - DATA DA ASSINATURA: 15/02/22

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - PROC. Nº 18/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em locação de concentrador de oxigênio para os pacientes usuários de 
oxigenoterapia do município de Lorena, pelo período de 12 meses.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 31/2021 PROC. Nº455 /2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de consumo para as 
atividades administrativas e educacionais do Município, que integrou o Edital em todos os 
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - CNPJ: 
17.136.467/0001-66 – Vencedora dos itens:40A42,78A89, 96, 97,102,116,117,119A122,131,
225A238- Valor total: R$ 100.796,57 (cem mil, setecentos noventa e seis reais cinquenta 
e sete centavos).
Contratada: NOEMIA DSILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME - CNPJ: 07.731.777/0001-75 
-Vencedora dos itens: 90A95,239A244 - Valor total: R$ 67.231,19 (sessenta e sete mil, 
duzentos trinta e um reais e dezenove centavos)- DATA DA ASSINATURA: 16/02/22

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as 
necessidades da Atenção Básica, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos eventos 
da Vigilância Epidemiológica, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em 
todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: LIMPATEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ: 24.795.505/0001-58
Vencedora dos Lotes: 1A6, 14,15,17A22,26,27 -Valor total: R$ 40.444,20(quarenta mil, 
quatrocentos quarenta e quatro reais e vinte centavos) -DATA DA ASSINATURA: 16/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2 - Contrato 12/21 – PE 09/20 – Processo Lic.536/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ Nº: 35.820.448/0213-03
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência 
do Contrato nº 12/2021, decorrente do processo licitatório N° 536/20, PE n° 09/20, firmado 
em 05/02/2021, nos termos previstos em sua clausula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 06 (seis) meses, a partir de 05/02/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, conforme índice contratual 
(IGPM), no percentual de aproximadamente 17,87% (dezessete inteiros e oitenta e sete 
centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 6.625,17 (seis mil, seiscentos e 
vinte e cinco reais e dezessete centavos), observado o interregno mínimo de 12 (doze) 
meses, contando a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do contrato, pelo período de 06 (seis) meses, é de R$ 43.883,91(quarenta 
e três mil, oitocentos oitenta e três reais e noventa e um centavos)
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 15/2022-SUP; 9783/2021-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso I, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação direta de serviços de engenharia para obtenção de AVCB.
CONTRATADA: LUCIANA DALPRA COELHO DE CASTRO ME - CNPJ Nº: 
18.864.327/0001-77 - DATA DA ASSINATURA: 16/02/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 35/2022-SUP; 
10104/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de certificado digital tipo e-CPF A3, para atender as necessidades 
da Secretaria de Educação.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AUTÔNOMOS E LIBERAIS DE 
LORENA - CNPJ Nº: 45.218.757/0001-94 - DATA DA ASSINATURA: 16/02/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 39/2022-SUP; 644/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação de serviço de manutenção do sistema de sinalização visual/sonoro de 
motocicletas3, para atender as necessidades da Secretaria de Trânsito.
CONTRATADA: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME - CNPJ 
Nº: 27.389.167/0001-42 - DATA DA ASSINATURA: 16/02/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO

Considerando a constatação de inexecução da ata de registro de preços nº 07/2021, 
oriundo do Pregão Presencial nº 72/2020 e Processo Licitatório nº 502/2020, nos autos 
do processo administrativo nº 4236/2021 e o decurso do prazo de vigência, declara-se a 
extinção da ata de registro de preços nº 07/2021 desde 06/01/2022. Registra-se ainda que 
foram adotadas as recomendações em face da empresa EVANDRO FARINE ZELIOLI ME 
consignadas no Parecer Jurídico 172/2022.DATA DA ASSINATURA: 16/02/2022
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Prefeitura de Potim é alvo críticas por falha nas 
informações sobre vacinação contra Covid 19
Faltas de imunizantes, reclamações nas redes sociais e dificuldades na comunicação entre moradores e administração

Com faltosos de segunda e 
terceira dose, a região sente o 
impacto da falta do esquema 
vacinal completo da popula-
ção. Em Potim, o problema 
se agravou pela dificuldade 
com a limitação dos horários 
de vacinação por conta de 
funcionários positivados do 
novo coronavírus, e falta de 
informações nas redes oficiais 
da Prefeitura.

Segundo participações dos 
moradores na internet, o 
Município tem poucas infor-
mações sobre a falta das va-
cinas, mesmo com os pedidos 
da população pela ampliação 

Thamiris Silva
Potim

do horário para a imunização. 
“Precisamos de um plantão 
após 17h. Muita gente traba-
lha até às 17h, não dá tempo”, 
solicitou um morador pelo 
Facebook.

O problema na comuni-
cação de Potim é alvo de 
reclamações, com assuntos 
como a falta de água, quando 
moradores questionaram a 
paralisação no fornecimento 
em dezembro e janeiro

Questionada pela reporta-
gem do Jornal Atos a secreta-
ria de Comunicação informou 
que as informações chegam à 
população de outras maneiras, 
como o uso de carro de som 
que passa pelas ruas das ci-
dades, agentes de saúde, por 
meio de visitas às residências, 

e as redes sociais. 
Como solução para atender 

o público de pessoas que não 
podem receber o imunizante 
contra a Covid-19, a secretaria 
de Saúde realizou no último 
sábado (5) o Mutirão da Vaci-
nação para as pessoas de 12 a 
18 anos, e segunda e terceira 
dose. “Olha, teve duzentas 
pessoas adultas que compare-
ceram, e noventa crianças, só. 
Nós não conseguimos colocar 
um plantão durante a noite 
porque temos funcionários 
que testaram positivo para a 
Covid-19”, contou a secretária 
de saúde Maria Rodineia Ro-
drigues Paixão. 

Em uma tentativa de aten-
der um novo público vacinal 
(crianças de cinco anos sem 
comorbidades), a secretaria 
distribuiu vacinas destinadas 
à população com cinco anos 
com comorbidades, com a jus-
tificativa de não haver procura 
deste publico nas unidades de 
saúde.

“Recebemos do Governo Fe-
deral vacina para crianças de 
5 a 11 anos com comorbidade. 
Tivemos também uma péssima 
procura com pouquíssimos 
casos. Estávamos disponibili-
zando para as crianças sem 
comorbidades, estas doses 
acabaram e agora aguarda-
mos o repasse do Governo”, 
relatou a secretaria. Outras 
informações sobre a vacinação 
e a estratégias da secretaria da 
Saúde para aplicação do imu-
nizante nos faltosos podem 
ser acessadas por meio do site 
potim.sp.gov.br/saúde.

Aplicação da vacina contra a Covid-19 em Potim; cidade registra baixa procura por imunizante contra doença

Fotos: Reprodução PMP


