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Prefeitura de Lorena lança 
edital para Frente de Trabalho

Pág.  3 Pág.  2

Pág.  7

Entidade e Prefeitura desconfiam de incêndio 
criminoso próximo ao monumento do Padre Léo
Fogo atinge área que havia recebido plantio de espécies nativas e frutíferas com coletivo ambiental

O Coletivo Ecológico Vira 
Mundo, de Cachoeira Paulis-
ta, confirmou que pretende 
registrar um boletim de 
ocorrência para que seja in-
vestigado um possível incên-
dio criminoso que destruiu, 
no domingo (13), uma área 
de vegetação no entorno da 
estátua do Padre Léo, que fica 
no bairro Jardim da Fonte. O 
ponto atingido contava com 
dezenas de mudas de árvores 
que haviam sido plantadas 
pela entidade ambiental na 
quarta-feira (9), em come-
moração ao aniversário da 
cidade.

No fim da noite do último 
domingo, a Prefeitura de 
Cachoeira publicou uma 
nota em sua página oficial 
no Facebook lamentando o 
incêndio no ponto turístico 
e o classificando como uma 
provável ação criminosa. O 
laudo da Defesa Civil reve-
lou que a área atingida tem 
aproximadamente 1.300 m² 
e que o fogo afetou a vege-
tação rasteira e as mudas de 
árvores nativas e frutíferas 
que haviam sido plantadas 
pelo Coletivo Ecológico Vira 
Mundo. A corporação ressal-
tou que as chamas apagaram 
sozinhas e que nenhum mo-
rador da região ficou ferido. 

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a vereadora 
e diretora do Coletivo, Thá-
litha Barboza (PT), demons-
trou sua indignação com o 
incidente e afirmou que a 
entidade estuda registar um 
boletim de ocorrência para 
que a Polícia Civil apure o 
caso. “Não podemos afirmar, 
mas aparentemente foi algo 
proposital, o incêndio atingiu 
exatamente a extensão do 
plantio que fizemos. Quando 
vi aquela cena de destrui-
ção, não consegui conter as 
lágrimas, pois me lembrei 
das crianças que haviam 
plantado as mudinhas no dia 

Da Redação
Cachoeira Paulista

da nossa ação”, comentou a 
vereadora, que garantiu que 
o grupo manterá atenção 
com o espaço. “Quero deixar 
claro que caso tenha sido 
intencional, o nosso coletivo 
não se intimidará e seguirá 
firme na luta pela defesa ao 
meio ambiente”.  

Até o fim da tarde desta 
segunda-feira (14), a Prefei-
tura de Cachoeira Paulista 
e o Coletivo Ecológico Vira 
Mundo não haviam regis-
trado boletins de ocorrência 
sobre o fato. 

Monumento – Inaugurada 
em 5 de dezembro de 2019, a 

estátua do padre Léo Tarcísio 
Gonçalves Pereira, o Padre 
Léo, falecido em 2007, mede 
trinta metros de altura e pesa 
vinte toneladas. O monumen-
to foi erguido por uma par-
ceria entre a Prefeitura e o 
Governo do Estado, buscando 
fomentar o turismo religioso 

e homenagear o sacerdote, 
que era ligado à Canção 
Nova e foi fundador da Co-
munidade Bethânia, entidade 
que atua na recuperação de 
dependentes químicos.  Ini-
ciado em 2019, o processo 
de beatificação de Padre Léo 
segue em andamento. 

Área atingida pelo fogo no mirante em Cachoeira Paulista, em volta a monumento de Padre Léo; autoridades seguem investigando incêndio

Obras em estrada que corta 
Aparecida, Guará e Roseira

O Governo do Estado con-
firmou na última semana que 
investirá cerca de R$ 5 milhões 
em obras de melhorias na 
tradicional Estrada dos Motas, 
que corta as zonas rurais de 
Aparecida, Guaratinguetá e 
Roseira. A iniciativa atende a 
uma antiga reivindicação de 
moradores e produtores rurais 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Programa de auxílio para desempregados conta com investimento municipal de 
R$ 1,4 milhão e regras para priorizações; inscrições se encerram no próximo dia 25

A Prefeitura de Lorena 
divulgou no início da tarde 
desta terça-feira (15) o edital 
do programa municipal Fren-
te de Trabalho, que oferecerá 
um auxílio financeiro para 
duzentos moradores desem-

pregados. Em contrapartida, 
os selecionados reforçarão 
as equipes municipais de 
limpeza e de conservação de 
espaços públicos.  Anunciado 
em 4 de fevereiro, o progra-
ma teve seus critérios de 

participação revelados pelo 
Município nesta terça-feira. 
Além de morar em Lorena 
há pelo menos dois anos e 
estar desempregado há mais 
de seis meses, o edital esta-
belece que os concorrentes 

devem atender os seguintes 
requisitos: ser alfabetizado; 
ter no mínimo 18 anos; não 
ser beneficiário do seguro-
-desemprego da Previdência 
Social; não ter sido demitido 
ou exonerado do serviço 

público; não ser aposentado; 
estar escrito no CadÚnico 
(Cadastro Único) do Governo 
Federal; ser o arrimo (princi-
pal provedor financeiro) da 
família.

que, há décadas, convivem 
com os transtornos causados 
pela falta de estrutura da via.

A oficialização do serviço 
de adequação ocorreu na 
quinta-feira (10), na sede da 
secretaria Estadual de Agri-
cultura e Abastecimento, em 
São Paulo, com a assinatura 
de um convênio entre o chefe 
da pasta, Itamar Borges, e os 
prefeitos de Aparecida, Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSC), e de Ro-
seira, Fernando Siqueira (PL). 

Por meio do programa 
Melhor Caminho, o Estado 
implantará um sistema de 
drenagem de águas pluviais 
(provenientes da chuva), o 
patrolamento (nivelamento) 
do solo e a colocação de pe-
drisco e de pó de pedra para 
facilitar o tráfego de veículos. 

Em um vídeo publicado no 
Facebook da Prefeitura de 
Guaratinguetá, Soliva apa-
rece ao lado de Piriquito e 
de Siqueira comemorando 
a assinatura do convênio. 
“Essa obra, importantíssima, 
garantirá melhorias de ponta 
a ponta da estrada, bene-
ficiando os moradores das 
três cidades. Essa ação é uma 
grande conquista para o setor 
rural dos municípios. Nossos 
agradecimentos à secretaria 
estadual de Agricultura e 
Abastecimento pela parceria”.

Já Piriquito apontou as 
vantagens da ação para a 
qualidade de vida das famílias 
rurais e para o fortalecimento 
do comércio. “A assinatura 
deste convênio proporcionará 
também mais facilidade para 
o escoamento da produção 
agropecuária”. Além de refor-
çar os apontamentos dos pre-
feitos de Guaratinguetáá e de 
Aparecida, Siqueira ressaltou 
que a adequação do ponto de 
ligação contribuirá ainda para 
fomentar o ecoturismo nos 
três municípios. As previsões 
de início e término da obra 
serão divulgadas pelo Estado 
apenas após a conclusão do 
processo licitatório, que con-
tratará a empresa responsável 
pelo serviço. A expectativa é 
que a licitação seja aberta até 
o fim do primeiro semestre 
deste ano.

Guará tem 
risco de 
dengue oito 
vezes maior

Guaratinguetá confirmou 
que a última ADL (Análise 
de Densidade Larvária), feita 
em janeiro, apresentou índice 
de 7,8 em alguns bairros da 
cidade. O tolerável seria índi-
ce fixado em 1. A Vigilância 
Epidemiológica monitora os 
dados. Foram coletadas amos-
tras da presença de larvas do 
mosquito Aedes aegypti em 
diversos pontos.

Pinda entrega 
NAP e espera 
entregar mais 
dois em março

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PL), 
entregou outra unidade do 
NAP (Núcleo de Apoio Psicope-
dagógico), no Araretama. É o 
segundo nas últimas semanas. 
A Prefeitura espera inaugurar 
mais dois espaços em março, 
oferecendo arteterapia, psi-
comotricidade, psicologia e 
fonoaudiologia. Evento de entrega do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, destinado a crianças com necessidades especiais

Foto: Divulgação PMCP

Fotos: Bruna Silva
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Pinda entrega segunda 
unidade do NAP e espera 
mais duas até fim do mês
Sede do Araretama deve atender cerca de 120 alunos; outros 
núcleos prometem ampliar atendimento para a população

Evento de entrega do Núcleo de Apoio Psicopedagógico em Pinda; local é destinado a crianças com necessidades especiais

Fotos: Bruna Silva

O prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), entregou 
nesta segunda-feira (14) a unidade 
do NAP (Núcleo de Apoio Psicope-
dagógico), no Araretama. Este é o 
segundo núcleo entregue nas últi-
mas semanas. A Prefeitura espera 
inaugurar mais dois espaços até o 
final do mês.

Nos núcleos de apoio psicopeda-
gógicos, crianças com necessidades 
especiais matriculadas na rede 
pública de ensino recebem suporte 
para se desenvolver com atendimen-
tos de arteterapia, psicomotricidade, 
psicologia e fonoaudiologia.

No último mês, a cidade firmou 
um investimento de R$ 3 milhões 
para viabilizar o funcionamento das 
unidades que são administradas pelo 
Infap (Instituto de Formação e Ação 
em Políticas Sociais para a Cidada-
nia). Somente na NAP Araretama 
serão atendidos 120 alunos da rede 
municipal de ensino. Ao todo, 500 
estudantes devem ser atendidos 
pelo programa, que busca minimi-
zar as dificuldades no processo de 
aprendizagem.

“Agradecemos a todos os que estão 
colaborando para essa realização. 
Não é porque este é um serviço 
público que a qualidade tem que ser 
inferior. Sou um prefeito exigente e 
cobro da minha equipe que dê sem-
pre o seu melhor para a população. 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Por isso tenho convicção que faremos 
aqui em serviço de excelência”, res-
saltou o prefeito.

De acordo com o grupo “Mães de 
Azul”, que tem como principal objetivo 
o auxílio às crianças com espectro 
autista, o atendimento terapêutico é 
fundamental para que se consiga o 
desenvolvimento da autonomia. Um 
dos representantes da categoria, Josa-
fá Santana, afirmou que o tratamento 
especializado não é só individual, 
atinge toda a família. “Você estabiliza o 
quadro de uma criança, você estabiliza 
a uma casa inteira, uma família, um 
pai que dorme melhor, uma mãe que 
fica um pouco mais tranquila”.

Ao todo, Pindamonhangaba passará 
a contar com quatro unidades: Cidade 
Nova, Araretama, Pasin e Centro.

Prefeitura de Lorena lança edital 
para inicio da Frente de Trabalho
Programa de auxílio para desempregados conta com investimento 
municipal de R$ 1,4 milhão; inscrições se encerram no próximo dia 25

A Prefeitura de Lorena divulgou 
no início da tarde desta terça-feira 
(15) o edital do programa municipal 
Frente de Trabalho, que oferecerá 
um auxílio financeiro para duzen-
tos moradores desempregados. 
Em contrapartida, os selecionados 
reforçarão as equipes municipais de 
limpeza e de conservação de espaços 
públicos. 

Anunciado em 4 de fevereiro, o 
programa teve seus critérios de 
participação revelados pelo Municí-
pio nesta terça-feira. Além de morar 
em Lorena há pelo menos dois anos 
e estar desempregado há mais de 
seis meses, o edital estabelece que 
os concorrentes devem atender os 
seguintes requisitos: ser alfabetiza-
do; ter no mínimo 18 anos; não ser 
beneficiário do seguro-desemprego 
da Previdência Social; não ter sido 
demitido ou exonerado do serviço 
público; não ser aposentado; estar 
escrito no CadÚnico (Cadastro Único) 
do Governo Federal; ser o arrimo 
(principal provedor financeiro) da 
família.

Além dos cursos de cidadania e de 
capacitação ocupacional, os selecio-

nados pela secretaria de Assistência 
Social terão direito a um auxílio 
mensal de R$ 500 e uma cesta básica, 
no valor de R$ 100, por um ano. Por 
outro lado, os beneficiados terão que 
atuar em serviços de conservação e de 
limpeza de prédios públicos e ruas da 
cidade. Segundo o edital, a carga de 
trabalho é de vinte horas semanais. 

Os interessados em participar da 
Frente de Trabalho devem se inscre-
ver até o próximo dia 25 no CCMI 
(Centro de Convivência da Melhor 
Idade), que fica à rua Comendador 
Custódio Vieira, nº 487, no Centro. O 
aparelho público funciona de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h.  

No ato da inscrição, os candidatos 
precisam apresentar os seguintes 
documentos: comprovante de es-
colaridade, carteira de trabalho, 
comprovante de residência, NIS (Nú-
mero de Identificação Social) e duas 
declarações que constam em anexo 
no edital, disponível no site oficial da 
Prefeitura, lorena.sp.gov.br. 

O secretário de Assistência e De-
senvolvimento Social, Cláudio Luiz de 
Freitas, apontou os principais benefí-
cios do programa. “A Prefeitura inves-
tirá R$ 1,4 milhão nesta importante 
ação que contribuirá com duzentos 
moradores que, infelizmente, estão 
desempregados. Além de auxiliar 

Lucas Barbosa
Lorena

financeiramente esse grupo e garantir 
um importante reforço na limpeza 
e conservação de espaços públicos, 
o programa ajudará a economia da 
cidade, pois os selecionados terão 
recursos para consumir no comércio 
no local”. 

O chefe da pasta revelou que a ex-
pectativa é que a lista com os nomes 
dos escolhidos seja divulgada até o 
fim deste mês. 

O processo de seleção dos candi-
datos levará em conta os seguintes 
quesitos: menor renda per capta (por 
membro da família), maior tempo de 
desemprego e idade mais avançada.  

Estado – Para proporcionar renda e 
qualificação para mulheres e homens 
desempregados, o Governo do Esta-
do contemplou, no início deste ano, 
dezenas de cidades paulistas com o 
programa Bolsa Trabalho. Priorizando 
o público feminino, a iniciativa oferece 
cursos de capacitação profissional e 
um pagamento mensal de R$ 540 
para que os contemplados atuem 
em órgãos públicos por cinco meses, 
exercendo atividades como limpeza 
e pintura. O grupo desempenha a 
função, por quatro horas diárias, de 
segunda a sexta-feira.

Em Lorena, o programa estadual 
atende oitenta moradores, que foram 
escolhidos no último dia 4.

Política a conta-gotas...
Merchandising

O prefeito Thales Gabriel di-
vulgou em suas redes sociais, essa 
semana, o início do recapeamento 
de vários trechos da Florindo Anti-

co, no bairro do Pontilhão – popu-
larmente conhecido como KM4. A 
obra está sendo possível através da 
parceria junto ao Governo do Estado 
e pelo merchandising do prefeito. 
A conquista foi apoiada pelo ami-
go Ortiz Junior, subsecretário de 
Desenvolvimento Regional, que 
busca ser lembrado em ocasião das 
eleições que se aproximam.

Kit Silveiras
Aproveitando a temporada de 

cofres abertos no Estado, o prefeito 
Guilherme Carvalho aderiu o con-
vênio Frota Nova e faturou uma 
retroescavadeira e um trator com 
todos acessórios. Ah! Trouxe tam-
bém uma van com acessibilidade 
para transportes especiais.

Tira-teima
A política entre Executivo e 

Legislativo em Cachoeira Paulista, 
aparentemente, vem tomando o 
rumo do diálogo, a exemplo da úl-
tima sexta-feira, quando o prefeito 
Antonio Mineiro promoveu uma 
‘mesa redonda’ com os vereadores 
e secretários, para por os ‘pingos 
nos i’s’. Assuntos e esclarecimentos 
como merenda escolar, taxa de lixo, 
criação de cargos e até o ‘dinheiro 
que sumiu’ foram tratados e pontu-
ados. Dos treze vereadores, apenas 
Carlinhos da Saúde e Rodholfo 
Veterinário não participaram...

E por falar em...
...taxa de lixo – o Tribunal de 

Contas já questionou a Prefeitura 
de Cachoeira sobre a cobrança, já 
que se tornou Lei Federal. Mais 
do que de pressa, o jurídico da 
administração justificou que está 
com a Câmara para decidir. Com a 
palavra, o Paladino que ‘comanda’ 
o Legislativo...

Na falta do que fazer...
Esta semana a temperatura entres 

os profissionais de bares, lanchone-
tes, restaurantes e afins de Guaratin-
guetá ‘ferveu’ com a vereadora Pop 
Star por ter proposto um projeto de 
lei na Câmara exigindo a obrigato-
riedade dos estabelecimentos em 
fornecer uma cópia da comanda de 

Os vereadores Gu Castro e Márcio Almeida fizeram um balanço positivo 
sobre a união de esforços e representação política, que resultou em recursos 
de perto de R$ 5 milhões do Governo do Estado para recomposição quase que 
geral da estrada localiza na região do Motas - que interliga as cidades de Gua-
ratinguetá, Aparecida e Roseira. Junto a Secretaria de Agricultura do Estado, 
conseguiram também viaturas adaptadas para melhorar a segurança da zona rural 
e outros benefícios. Gu Castro ponderou que pretende investir ainda mais nesta 
política de relacionamento, para garantir bons convênios para o seu município; 
Marcio Almeida por sua vez, explicou que o prefeito Marcus Soliva investe total 
apoio nas indicações que tem conseguido no âmbito estadual.

O presidente da Câmara de Aparecida Gu Castro e o vereador Marcio Almeida 
entrevistados por Eder Billota no Atos no Rádio, sobre recursos e representações

Ação conjunta

consumo à cada cliente durante o 
atendimento. Pelo que se ouviu na 
Praça, ninguém soube explicar se a 
desconfiança da parlamentar é dos 
garçons, empresários ou até mes-
mo dos consumidores. A pergunta 
que fica: “existe legitimidade para 
a medida na esfera do legislativo 
municipal?” Ah! Importante, quem 
deverá fiscalizar???

Base de apoio
O prefeito Isael Domingues já 

está se virando nos trinta para acer-
tar as bases de apoio à campanha de 
reeleição da dupla Marcio Alvino 
e André do Prado. Neste primeiro 
momento, Isael está trabalhando as 
lideranças no circuito de Pinda e ci-
dades próximas, para posteriormen-
te estender atenção e estabelecer 
estratégias com apoiadores em todo 
Vale e Litoral. Nestes últimos anos, 
os deputados foram responsáveis 
pelas verbas mais significativas aos 
municípios da região.

Presença evangélica
A sessão de Câmara de Lorena 

desta segunda-feira foi marcada por 
uma significativa participação de 
evangélicos, em atenção ao projeto 
de utilidade pública de autoria do 
presidente Fábio Longuinho, à uma 
Igreja da Vila Passos – dirigida pelo 
pastor Elton Valin – que desempe-
nha um trabalho social relevante. 
Disseram que com tantos crentes 
presentes no plenário, vários ‘es-
píritos malignos’ do local bateram 
em retirada e, como as saídas eram 
relativamente poucas, misteriosa-
mente explodiu até uma vidraça da 
Casa de Leis. Parece cômico para 
uns, mas foi verdade...

Não convidem para...
...a mesma picanha – os ve-

readores Bruno Lorena e Elcinho 
Vieira, principalmente se o assunto 
for acertar a vida dos procuradores 
da Prefeitura e Lorena, e o churras-
queiro for o líder do prefeito...

Não convidem para...
...a mesma picanha II os verea-

dores de Lorena, Bruno Camargo e 
Maurinho Fradique, principalmente 
se for para considerarem moção de 
aplausos aos funcionários da coleto-
ra de lixo e serviços EPPO...

Escassez
Parece que a crise anda afetando 

até o comportamento e alinhamento 
de alguns vereadores de Lorena. 
Nessa semana, foram observados 
nos corredores da Casa Arnolfo 
Azevedo dois ‘Inhos’, quer dizer, 
os vereadores Maurinho e Bruninho 
sobrevoando outra liderança do 
pedaço. Como dizia o saudoso Mil-
tinho: “quando o cobertor é curto, é 
conveniente achar um edredom”...

Thales Gabriel e Ortiz Junior
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 10/2022 – PROC. Nº 75/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços, tipo técnica e preço, cujo objeto é a Contratação de empresa para Elaboração 
do Plano Diretor de Macrodrenagem do município de Lorena/SP, dentro do Programas e 
Ações Financiáveis pelo FEHIDRO, conforme consta no projeto básico e demais anexos, 
a realizar-se às 09h30min do dia 18 de Abril de 2022, na Prefeitura Municipal de Lorena, 
Sala de Licitações, situada 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: Pregão Presencial Nº 06/2022 PROC. Nº 76/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
parcelada de gás de cozinha P13 e cota de botijão P13 vazio para diversas Secretarias, a 
realizar-se às 09h30min do dia 04 de Abril 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
Nota Julgamento de abertura de proposta de preço

Tomada de Preço n° 01/2021 - Proc. Nº 17/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento da abertura de proposta de preço da 
Tomada de Preço Nº 01/2021 cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, na Estrada Municipal 
Chiquito de Aquino – Bairro Mondesir.
Após análise dos documentos de PROPOSTAS DE PREÇOS o presidente juntamente 
com a comissão permanente de licitação e apoio técnico decidem classificar as propostas 
das empresas:
SKATEPARKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 566.014,87.
A empresa vencedora foi a SKATEPARKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de 
R$ 566.014,87.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 07 - Contrato 03/17 – PP 02/17 – Proc. Licit 17/17
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA
CNPJ Nº: 02.971.616/0001-35
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 03/17, decorrente do Processo Licitatório nº 17/17, Pregão 
Presencial nº 02/17, firmado em 31 de janeiro de 2017.
PARÁGRAFO ÚNICO: A presente prorrogação encontra respaldo nos autos do processo 
nº 10336/2021-GPRO, em que se concluiu pela possibilidade de prorrogação do contrato 
devido a sua suspensão motivada pela pandemia COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de janeiro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, abaixo do índice contratual 
(IGPM), por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 10,06% (dez 
inteiros e seis centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 550.066,98 
(quinhentos e cinquenta mil, sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), observado 
o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do último ajuste.
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$ 6.017.929,80 (seis 
milhões, dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PE Nº 01/2022 PROC. Nº 14/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para 
contratação de empresa especializada 
para fornecimento de materiais para 
limpeza e manutenção das piscinas do 
Centro Aquático do Centro Social Urbano 
(CSU), pelo período de 12 (doze) meses, 
que integrou o Edital em todos os termos 
e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
Contratada: AMMER COMERCIO DE 
PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL 
EIRELI EPP - CNPJ: 19.876.529/0001-
00 – Vencedora dos itens: 01 e 04 - Valor 
total: R$ 74.720,00 (setenta e quatro 
mil, setecentos e vinte reais) - DATA DA 
ASSINATURA: 09/03/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 

38/2021 PROC. Nº 431/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços em 
realização transporte de pacientes em 
veículo UTI móvel com equipe médica 
e equipe técnica de enfermagem 
necessária à remoção de acordo com 
as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, pelo período de 12 meses, 
que integrou o Edital em todos os termos 
e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
Contratada: CLINICA MEDICA VALE 
GUARATINGUETA LTDA -  CNPJ: 
19.432.770/0001-31 – Vencedora 
dos itens: 01,02,03 - Valor total: R$ 
1.113.400,00 (um milhão, cento e treze 
mil e quatrocentos reais) - DATA DA 
ASSINATURA: 15/03/22

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - CP Nº 01/2021 – PROC. Nº 432/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia elétrica para a prestação de serviços de 
gestão em iluminação pública no município de Lorena/SP, compreendendo a execução 
de serviços de gerenciamento, manutenções corretiva e preventiva, cadastramento de 
todo o sistema de IP, obras de eficientização e ampliações incluindo os materiais, mão de 
obra e equipamentos, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº: 11.091.314/0001-63
Valor Total: R$ 3.199.998,37 (três milhões, cento noventa e nove mil, novecentos noventa 
e oito reais, trinta e sete centavos)
DATA DA ASSINATURA: 15/03/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 02/2022 - PROC. Nº 40/2022

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 a 
ata de registro de preço para reparos diversos e manutenções corretivas de instalações 
prediais de unidades escolares, com fornecimento de material, equipamento e mão de obra 
pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: TETO CONSTRUTORA S/A – CNPJ: 13.034.156/0001-35 – Vencedora do lote: 
04 – Valor Total: R$ 279.954,50 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta 
e quatro reais e cinquenta centavos)
Empresa: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.091.314/0001-63 - Vencedora 
do lote:02- Valor Total: R$ 2.951.643,10(dois milhões, novecentos cinquenta e um mil, 
seiscentos quarenta e três reais e dez centavos
Empresa: MÁXIMOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI - CNPJ: 17.691.249/0001-
93- Vencedora dos lotes:01 e 03- Valor Total: R$ 4.552.376,22 (quatro milhões, quinhentos 
cinquenta e dois mil, trezentos setenta e seis reais e vinte e dois centavos- DATA DE 
ASSINATURA: 14/03/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 03/2022 - PROC. Nº 48/2022

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 a contratação 
de empresa especializada para locação de um analisador totalmente automatizado de 
hemoglobina pela metodologia HPLC (cromatografia líquida de alta performance) novo 
de primeiro uso, determinado a porcentagem de A1 A1C, A2,F,S e C, no mínimo, pelo 
período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e 
autoriza a contratação da empresa vencedora:
Empresa: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA – CNPJ: 03.188.198/0005-09 – 
Vencedora do Item: 01 – Valor Total: R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais) 
- DATA DE ASSINATURA: 14/03/2022

Guará tem risco de epidemia de dengue 
após ADL oito vezes acima do tolerável
Análise indica número acima do normal em janeiro; Centro e bairros periféricos preocupam saúde

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá confirmou 
que a última ADL (Análise 
de Densidade Larvária) do 
município, feita em janeiro, 
apresentou índice de 7,8 em 
alguns bairros da cidade. O 
tolerável seria índice fixado 
em 1. A Vigilância Epidemio-
lógica monitora os dados.

De acordo com o setor, 
foram coletadas amostras 
da presença de larvas do 
mosquito Aedes aegypti em 
diversos pontos da cidade. 
Houveram registros de 6,5 
da ADL e pico de 7,8. Bairros 
como Centro, Campinho, 
Clube dos 500, Jardim Bela 
Vista e Santa Luzia são os que 
mais preocupam a Vigilância 
Epidemiológica.

Para o setor, o municio 
corre riscos de sofrer uma 
epidemia. “A secretaria de 
Saúde de Guaratinguetá 
segue as diretrizes estabe-
lecidas pelo Plano Nacional 
Contra a Dengue, do Ministé-
rio da Saúde, com realização 
de atendimento a denúncias, 

bloqueio de controle de cria-
douros e nebulização em 
casos confirmados, visitas 
domiciliares a imóveis espe-
ciais e pontos estratégicos”, 
destacou o coordenador do 
Controle de Vetores da Vi-
gilância Epidemiológica de 
Guaratinguetá, José Eduardo 
Barbosa Marques Júnior.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Outra medida que será 
mantida é a realização da co-
leta de materiais inservíveis 
de bairros a cada semana. 
“Além disso, realizamos se-
manalmente a ação Cata-Ba-
gulho nos bairros, contando 
com a parceria da Saeg (Com-
panhia de Serviços de Água 
e Esgoto de Guaratinguetá) 

e das secretarias de Obras e 
do Meio Ambiente”, concluiu.

Foram registrados até o 
momento seis casos confir-
mados autóctones de dengue 
em Guaratinguetá. Os casos 
autóctones são aqueles que 
o paciente é morador do 
município onde foi infectado 
com a doença.

O mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como a dengue; ADL preocupa Guará

Lorena expande vacinação contra a 
covid com atendimento nas escolas

Assim como Guaratinguetá, 
Lorena deve estender a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Covid-19 às unidades escola-
res. A partir deste sábado (19), 
as aplicações das doses serão 
realizadas em duas escolas 
simultaneamente.

Diferente de Cachoeira Pau-
lista, que pretende iniciar até 
o final do mês com as aplica-

Da Redação
Lorena

ções apenas nos estudantes, e 
Guaratinguetá, que segue com 
o atendimento, em Lorena o 
serviço contemplará todos os 
públicos.

De acordo com a secretaria 
de Saúde, esta fase da campa-
nha será realizada aos sábados, 
sempre em duas escolas e com 
equipes aplicando a primeira, 
segunda, terceira e quarta do-
ses aos moradores com idade 
a partir dos cinco anos.

O primeiro dia de ação será 
nas escolas municipais Profes-

sor Climério César Galvão, no 
bairro Olaria e Professor Ruy 
Brasil Pereira, Jardim Novo 
Horizonte, com o mesmo ho-
rário de atendimento, das 8h 
às 11h30 e das 13h às 15h30.

Para receber a respectiva 
dose, o morador deve obrigato-
riamente apresentar o CPF ou 
cartão SUS (Sistema Único de 
Saúde). O mesmo procedimen-
to para os pais e responsáveis 
de menores.

A Saúde reforça ainda que 
os intervalores entre as do-

ses devem ser respeitados e 
conferidos junto ao cartão de 
vacinação, além da apresenta-
ção de um laudo médico para a 
quarta dose para os pacientes 
imunodeprimidos. 

A cidade já vacinou 90,6% do 
público adulto com primeira 
dose e 82,6% com a segunda, 
mas ainda conta com cerca 
de 18 mil faltantes para a de 
reforço, além de aproximada-
mente seis mil para completar 
o esquema vacinal. A última 
atualização do vacinômetro 
infantil, com a data do dia 3 
de março, registrou apenas 
39,6% de crianças de 5 a 11 
anos vacinadas, ou seja, 3.224 
aplicações.

Foto: Reprodução Agência Brasil 
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