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Cães de Lorena ganham serviço ampliado com vacinação antirrábica semanal iniciada há duas semanas
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Lorena retoma vacinação antirrábica de cães e gatos
Serviço interrompido durante a pandemia de Covid-19 passa a contar com agendamento semanal na secretaria de Saúde

Paralisado há quase dois 
anos devido a pandemia da Co-
vid-19, o serviço de vacinação 
antirrábica para cães e gatos 
foi retomado na terça-feira 
(17) em Lorena. Recomendado 
pelos veterinários, o imunizan-
te previne o desenvolvimento 
da doença da raiva.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os moradores de Lorena 
interessados em vacinar seus 
animais de estimação devem 
solicitar o agendamento do 
procedimento na recepção da 
secretaria de Saúde, que fica 
à rua Benedito Marcondes de 
Moura Sobrinho, nº 38, no 
Centro. As inscrições podem 
ser efetuadas de segunda a 
sexta-feira, no horário das 
13h30 às 15h30, sendo ne-
cessária a apresentação de 
RG, CPF e comprovante de 
residência.

Para que estejam aptos a 
receber o imunizante, os cães 
e gatos devem ter mais de 
quatro meses de vida. A ação 
é recomendada aos pet’s que 
receberam a dose anterior da 
antirrábica há mais de um ano.

Segundo o secretário de 
Saúde de Lorena, Adailton 
José Pinto, a expectativa mu-
nicipal é que a vacinação 
ocorra pelo menos uma vez 
por semana, porém isto de-
penderá do número de doses 
mensais que serão fornecidas 
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pelo Governo do Estado. “É 
importante deixar claro que 
a vacinação antirrábica não é 
uma campanha, mas sim um 
procedimento de rotina que 
retornou a sua normalidade. 
Nossa meta é que a aplicação 
do imunizante ocorra todas 
as terças-feiras. Ressaltamos 
aos donos que a vacina é 
essencial para manter seus 
animais saudáveis, já que ela 
é a única forma de prevenir a 
doença da raiva”.

As novas etapas de vacina-
ção antirrábica estão previstas 
para os próximos dias 24, 31 

de maio, e 7 de junho, no Cen-
tro de Esterilização Animal de 
Lorena, que fica à rua Eugênio 
Borges, nº 147, no bairro Vila 
Cida.

Risco – De acordo com a 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde), a doença da raiva 
trata-se de uma infecção viral 
aguda que pode atingir ani-
mais e seres humanos. Trans-
mitido através da mordida 
de animais contaminados, o 
vírus ataca o sistema nervoso 
central e causa inflamação no 
cérebro, podendo levar à mor-
te se não for tratada há tempo.

Evento de inauguração do escritório para Projetos Especiais, que atende desde a última semana em Guará; sistema quer agilizar plano de obras

Foto: Fabiana Cugolo

Guará quer agilizar obras com 
Escritório de Projetos Especiais
Seviço inaugurado no último dia 20 promete tornar mais rápida a entrega de projetos 
à Prefeitura; trabalhos no local inclui Plano de Aceleração do Desenvolvimento

A Prefeitura de Guaratin-
guetá inaugurou na sexta-
-feira, dia 20, o escritório de 
Projetos Especiais. O novo 
espaço fica no prédio onde 
também funciona a Assesso-
ria da Mulher do município, 
na região central. O objetivo 
da iniciativa é concentrar 
os trabalhos que envolvem, 
especialmente, as secretarias 
de Governo e Planejamento, 
agilizando o andamento de 
projetos para que sejam 
entregues de forma mais 
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rápida ao setor de licitação 
da Prefeitura.

Os principais projetos de-
signados ao novo escritório 
fazem parte do PAD (Plano 
de Aceleração do Desenvol-
vimento). De acordo com o 
responsável pela pasta de 
Governo, João Vaz, que tam-
bém é quem está à frente do 
novo escritório, a montagem 
de projetos é a etapa mais 
demorada da contratação de 
obras, pois os projetos “são 
muito específicos”. Ele desta-
cou que as ações passam por 
etapas técnicas e que, nor-
malmente, são trabalhados, 
por exemplo, na secretaria 

de Planejamento, setor com 
mais atribuições, o que leva 
à maior dificuldade em agili-
zar a entrega dos projetos à 
Prefeitura.

“Hoje, a secretaria de Pla-
nejamento tem 83 projetos 
tramitando, uns já em fase 
final, outros em andamento 
e outros que já entraram, 
mas não foram iniciados. 
Deste total, cinquenta serão 
repassados aqui para o escri-
tório de Projetos Especiais”, 
contou Vaz. “São aqueles 
projetos que vão ao encontro 
do PAD, onde a Prefeitura de 
Guaratinguetá tem a intenção 
de investir R$ 100 milhões 

em obras nos próximos dois 
anos e meio”, salientou.

O escritório de Projetos 
Especiais iniciou os traba-
lhos nesta segunda-feira 
(23). Os colaboradores que 
atuam neste novo local são 
da secretaria de Governo e 
contam com apoio técnico 
e operacional da secretaria 
de Planejamento, como o 
responsável pela pasta, Gon-
çalo Ferraz.

Representantes da secreta-
ria de Obras também estão 
presentes no local. Entre os 
profissionais que atuam no 
novo escritório, estão enge-
nheiros e profissionais re-

centemente contratados por 
meio de concurso público.

A engenheira civil Ana 
Vitória Arruda, que é chefe 
de gabinete da secretaria de 
Governo, atua agora no novo 
projeto como coordenadora 
técnica do local.

Ela destacou que as prin-
cipais obras que serão tra-
balhadas no espaço estão 
ligadas ao orçamento do 
Finisa (Financiamento à In-
fraestrutura e ao Saneamento 
voltado ao Setor Público) da 
Caixa Econômica Federal.  
“Aqui (escritório) nós esta-
remos focando em executar 
os trabalhos, principalmente 
esses trabalhos que estão 
vindo com a verba do Finisa, 
que são os R$ 50 milhões 
para investimento em infra-
estrutura. Nós, engenheiros, 
vamos receber os pedidos das 
secretarias ou do prefeito, 
elaborar, fazer um estudo 
inicial e, assim que aprovados 
os projetos, damos andamen-
to”, explicou.

Ainda segundo a coordena-
dora, a dificuldade atual no 
andamento de projetos é a 
parte documental, como ma-
trículas de imóveis, e o obje-
tivo da equipe será organizar 
este fluxo de documentações.

Após esta fase, eles são 
encaminhados para licitação, 
com as opções de dispensa 
sendo direcionadas à Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá), 
ou com a opção de abertura 
do processo de contração 
para que outras empresas 
conduzam as futuras obras 
do município.

A Polícia Civil apreendeu 
na noite da sexta-feira, dia 
20, o adolescente de 17 anos 
que no dia anterior matou a 
ex-namorada na saída de uma 
escola em Pindamonhangaba. 
Em depoimento, o menor con-
fessou o assassinato. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o adolescente foi 
capturado durante um cerco 
na entrada de São José dos 
Campos. Dirigindo o carro 
de um parente, o infrator foi 
surpreendido pela Polícia Civil 
enquanto voltava de Cara-
guatatuba, onde se escondeu 
após matar a jovem Juliana 
Fernandes Cândido, que tinha 
apenas 19 anos. A vítima foi 
executada a tiros na saída do 
Colégio Tableau, no bairro 
Maria Áurea, ao lado do carro 
do pai, que a aguardava.

Durante entrevista à im-
prensa regional, o delegado 
do Deic (Delegacia de Investi-
gações Criminais) de Taubaté, 
Horácio Campos, revelou que 
o menor afirmou em depoi-
mento que matou a ex-namo-
rada porque descobriu que ela 
havia o traído.

A versão vai na contramão 
de relatos de amigas da vítima, 
que afirmam que o ex-namora-
do não aceitava o término do 
relacionamento. Encontradas 
pela Polícia Civil no celular de 
Juliana, trocas de mensagens 
mostram o menor de idade 
sendo contrário ao fim do 
namoro.  

Após prestar depoimento no 
Deic de Taubaté, o adolescente 
foi encaminhado à Delegacia 
de Pindamonhangaba, onde 
aguarda transferência para 
a Fundação Casa. O infrator 
responderá por ato infracional 
análogo ao homicídio.
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Assassino da 
jovem Juliana é
preso em Pinda 
e confessa
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Pindamonhangaba recebe 
verba de R$ 600 mil para 
ampliar ações de proteção a 
pessoas em situação de rua
Montante deve reforçar orçamento do Centro de Acolhimento 
de Moradores de Rua, que deve ser inaugurado em breve

Com foco em expandir as 
ações de proteção às pessoas 
em situação de rua, Pindamo-
nhangaba recebeu R$ 600 mil 
reais do Governo Federal, por 
intermediação do deputado 
federal Márcio Alvino (PL). O 
montante será direcionado 
para o Fundo Municipal de 
Assistência Social.

De acordo com a Prefeitura, 
a verba será utilizada para 
auxílio no custeio dos serviços 
de proteção especial do Centro 
de Acolhimento de Moradores 
de Rua, que será inaugurado 
em breve. Anteriormente, de 
maneira emergencial duran-
te o período mais intenso da 
pandemia, a cidade acolheu as 
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Cruzeiro amplia em 166% capacidade de 
atendimento com creche na Vila Crispim
Unidade atende em prédio reformado com R$ 400 mil; vagas avançam cresce com espaço para 120 crianças

pessoas em situação de rua no 
ginásio Manoel César Ribeiro, 
a “Quadra Coberta”. No local, 
elas recebiam refeições, banho 
e também local para dormir.

“Além da parceria e vínculo 
que temos com a entidade 
SOS (Serviço de Obras Sociais), 
iremos agora ter um albergue 
permanente para moradores 
de rua que estamos implantan-
do no bairro Alto do Cardoso, 
e devolveremos o ginásio da 
Quadra Coberta para as ativi-
dades do esporte”, esclareceu 
a secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda.

Os recursos encaminhados 
pelo parlamentar devem co-
laborar diretamente com a 
manutenção de segurança, 
serviços de lavanderia, ali-
mentação e educação social. 
A pasta planeja ainda que 

com o repasse federal, possa 
disponibilizar outro recurso 
do Tesouro para que o Fun-
do Social de Solidariedade 
adquira cestas básicas para 
famílias em situação de vul-
nerabilidade. “Trabalhamos de 
forma integrada, todos juntos 
apoiando as pessoas que mais 
necessitam”, justificou Ana 
Paula.

Pindamonhangaba planeja, 
ainda para o próximo mês, a 
retomada das rondas notur-
nas devido ao frio intenso. 
Uma frente fria atinge todo o 
estado de São Paulo fazendo 
as temperaturas despenca-
rem. O Governo do Estado 
recomendou que as defesas 
civis municipais reforcem a 
divulgação de alertas para 
que sejam adotadas medidas 
de autoproteção.

Após investir R$ 400 mil 
na modernização do pré-
dio, a Prefeitura de Cruzeiro 
reinaugurou, na manhã da 
terça-feira (17), a creche do 
bairro Vila Crispim. A melho-
ria estrutural possibilitará 
que a unidade escolar quase 
triplique o número de alunos 
atendidos. 

A cerimônia de reabertura 
da EMEI (Escola Municipal de 
Educação Infantil) Maria Apa-
recida Soares Carvalho - Dona 
Lili, contou com as partici-
pações de autoridades como 
o prefeito Thales Gabriel 
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Fonseca (PSD), do secretário 
de Educação, Mário Flávio 
Costa e do vice-presidente da 
Câmara, Diego Miranda (PSD). 

Utilizado até 2020 para 
o funcionamento da escola 
municipal Professor Joaquim 
de Paula Guimarães, o imóvel, 
que fica na rua João Leite da 
Silva, abriga agora a creche 
Dona Lili e teve sua reforma 
iniciada em 6 de dezembro do 
ano passado. Anteriormente, 
a unidade de ensino infantil 
operava em um prédio na rua 
Padre Natal de Rosas, no bair-
ro Lagoa Dourada, vizinho à 
Vila Crispim. 

De acordo com a secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, 
a creche conta com quatro 

salas de maternal, quatro 
berçários, dois banheiros 
adaptados, refeitório, área 
de recreação com brinque-
dos, lactário, pátio, cozinha, 
almoxarifado e salas dos 
professores, além da direção.

O prefeito destacou que 
o prédio modernizado pos-
sibilitará que a capacidade 
de atendimento da unidade 
infantil salte de 45 para 120 
alunos, representando um 
aumento de 166%. “Essa cre-
che, que atende crianças de 
4 meses a 3 anos e 11 meses, 
teve seu prédio totalmente 
readequado, restaurado e am-
pliado com recursos próprios. 
A unidade não irá apenas 
aumentar consideravelmen-
te o número de vagas, mas 
oferecerá um espaço amplo, 
adequado e de ponta para 
nossas crianças”, destacou 
Fonseca.

Uma das salas da nova creche, entregue na última terça-feira, em Cruzeiro; cidade mais que triplica vagas

Foto: Divulgação Centro Hípico de Lorena
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Editais de Proclamas — APARECIDA

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

2500- KEVIN DE MORAIS VALERIANO e MILENA ODARA RODRIGUES DOS 
SANTOS. ELE, brasileiro, garçom, solteiro, nascido no dia 10 de janeiro de 1998, 
residente e domiciliado Rua Negro Reis, no 201, Vila Mariana, Aparecida-SP, 
filho de AMADEU VALERIANO e de NEUZA ASSIS DE MORAIS.  ELA, brasileira, 
Fiscal de loja, solteira, nascida no dia 11 de abril de 1999, residente e domiciliada 
Rua Negro Reis, no 201, Vila Mariana, Aparecida-SP, filha de MILTON CARLOS 
DOS SANTOS e de ROSANA DE JESUS RODRIGUES.
2499- MATEUS FELIPE DA SILVA E LARISSA MACEDO MARTINS DA SILVA. 
ELE, brasileiro, padeiro confeiteiro, solteiro, nascido no dia 12 de março de 1997, 
residente e domiciliado Rua Valério Francisco, no 153, Centro, Aparecida-SP, 
filho de PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA e de VALDIRENE CRISTINA 
MARINHO FERREIRA DA SILVA. ELA, brasileira, operadora de caixa, solteira, 
nascida no dia 11 de outubro de 2001, residente e domiciliada Rua Valério 
Francisco, no 153, Centro, Aparecida-SP, filha de MARCELO ALVES DA SILVA 
e de ANA LÚCIA MACEDO MARTINS DA SILVA.
2498- SONY SU CHEN e FLÁVIA HELENA NUNES SILVA. ELE, brasileiro, 
engenheiro eletricista, solteiro, nascido no dia 19 de dezembro de 1991, residente 
e domiciliado Praça Marta de Miranda de El Rei, no 47, Padre Cursino, Taubaté-
SP, filho de CHEN RONG KUI e de MEI YU JIN CHEN. ELA, brasileira, bancária, 
solteira, nascida no dia 24 de dezembro de 1986, residente e domiciliada Rua 
Jorge Salomão Kopaz, no 20, Jardim Paraíba, Aparecida-SP, filha de HELIO 
ANTONIO DA SILVA e de SILVANA CRISTINA NUNES SILVA.

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

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 224/2022-SUP; 
2672/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de produto para distribuição no evento “1º Fórum Lorenense do Meio 
Ambiente” para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente.
CONTRATADA: DONNA BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA
CNPJ/MF Nº: 36.168.035/0001-81 - DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 219/2022 SUP – 3621/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço cujo objeto consiste na contratação de serviço de vistoria
para caminhão WV 15.190 CRM 4x2 da frota da Secretaria de Serviços Municipais, placa
FIG 1731.
CONTRATADA: BR VALE ENGENHARIA DE INSPECAO LTDA
CNPJ: 23.456.424/0001-60
VALOR TOTAL: R$ 600,00 (seiscentos reais) - VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 223/2022 SUP – 2854/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço para aplicação de avaliações psicológicos para 
renovação de portes de arma para atender as necessidades da Secretaria de Segurança.
CONTRATADA: PSICLIN LTDA ME - CNPJ: 23.193.588/0001-42
VALOR TOTAL: R$ 7.220,00 (sete mil, duzentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 225/2022 SUP – 3002/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para instalação da tela de Nylon na 
quadra localizada na Avenida 07 de Setembro – Bairro da Cruz, na cidade de Lorena/SP.
CONTRATADA: TATIANA DA S. GONÇALVES ME - CNPJ: 28.332.671/0001-79
VALOR TOTAL: R$ 27.200,00 (vinte e sete mil, duzentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses - DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº07/2022 PROC. Nº157/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de cestas básicas, com a finalidade de atender à demanda 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS).
Contratada: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora dos itens:01.
Valor total: R$ 579.600,00 (quinhentos setenta e nove mil, seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº08/2022 PROC. Nº160/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada no fornecimento 
de oxigênio medicinal, para atender as necessidades dos pacientes do município de Lorena 
pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0213-03
Vencedora dos itens:01 e 02.
Valor total: R$ 953.388,00 (novecentos cinquenta e três mil, trezentos oitenta e oito reais).
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº08/2022 PROC. Nº167/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de gás de cozinha P13 e cota de 
botijão P13 vazio para diversas Secretarias, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME- CNPJ: 18.816.71/0001-30
Vencedora dos lotes:01,02 e 04.
Valor total: R$ 42.309,19 (quarenta e dois mil, trezentos e nove reais e dezenove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº10/2022 PROC. Nº184/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de Preços para contratação se serviços de transporte para realizar 
viagens e transporte de equipes e seleções esportivas da Secretaria de Esporte e Lazer 
pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: VIAÇÃO JACAREÍ LTDA - CNPJ: 50.479.476/0001-25
Vencedora dos itens:08,09,10,12 e 13.
Valor total: R$ 474.640,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta 
reais).
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 07/2022 - PROC. Nº119/2022

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
empresa especializada para serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final 
dos resíduos de serviço de saúde (RSS) relativos ao Grupo A (subgrupo A1) e ao Grupo E, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, período de 12 meses, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa
vencedora:
Empresa: SILCON AMBIENTAL LTDA (FILIAL) - CNPJ:50.856.251/0002-21 - Vencedora
dos itens 01,02 - Valor Total: R$ 30.024,00(trinta mil, vinte e quatro reais).
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 09/2022 - PROC. Nº169/2022

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 o registro de
preços de infraestrutura para realização de eventos pela Secretaria de Cultura, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas
vencedoras:
Empresa: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 09.203.179/0001-59
Vencedora do lote 01 - Valor Total: R$ 398.000,00(trezentos e noventa e oito mil).
Empresa: PMA PRODUÇÕES E MONTAGENS ARTÍSTICAS LTDA ME
CNPJ: 59.983.643/0001-45 - Vencedora do lote 02 - 
Valor Total: R$ 1.359.200,00(um milhão,
trezentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 08/2022 – PROC. Nº71/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para obra de infraestrutura – pavimentação asfáltica
da Avenida Brasil, Bairro Cidade Industrial – Trecho 3, Município de Lorena, o Sr. Prefeito
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - CNPJ Nº: 03.750.447/0001-76
Valor Total: R$ 876.444,37(oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro
reais e trinta e sete centavos) - DATA DA ASSINATURA: 24/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 - Contrato 20/21 – PP 05/21 – Processo Licit 77/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: BILLOTA JORNAIS LTDA ME - CNPJ Nº: 06.304.064/0001-62
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 20/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 77/2021, Pregão
Presencial nº 05/2021, firmado em 04 de maio de 2021, 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 04 de maio de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, conforme (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo) IPCA/IBGE, no percentual de aproximadamente 11,30% 
(onze inteiros, trinta centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 14.827,20 
(catorze mil, oitocentos vinte e sete reais e vinte centavos) observado o interregno mínimo 
de 12 (doze) meses, contado 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 12 (doze) meses, é de R$ 177.926,40 (cento
setenta e sete mil, novecentos vinte e seis reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 07 - Contrato nº 55/18– PP 29/18 – Processo Licit 206/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
CNPJ Nº: 01.449.930/0003-51
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 55/18, decorrente do Processo Licitatório nº 206/18, Pregão 
Presencial nº 29/18, firmado em 22 de maio de 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 22 de maio de 2022.
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$ 727.050,00
(setecentos e vinte e sete mil e cinquenta reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2022

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 211/2022-SUP; 
3252/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na renovação de serviço de seguro veicular, para o carro do Conselho Tutelar, 
veículo Pálio WK attrac 1.4 FIL 5975.
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
CNPJ/MF Nº: 61.198.164/0001-60
DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

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 212/2022-SUP; 
3330/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de fogão industrial de 6 bocas para cozinha da Secretaria de 
Serviços Municipais.
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO - EPP - CNPJ/MF Nº: 03.672.104/0001-30
DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

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 217/2022-SUP; 
3451/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipe 
determinado, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M.B.A. RIBEIRO OTICA LTDA - CNPJ/MF Nº: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

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 218/2022-SUP; 
2293/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de medicamentos para atendimento de demanda judicial.
CONTRATADA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME -
CNPJ/MF Nº: 45.651.775/0002-46
CONTRATADA: FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO - CNPJ/MF Nº:
04.968.834/0001-46
DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

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 219/2022-SUP; 
3621/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço cujo objeto consiste na contratação de serviço de 
vistoria para caminhão WV 15.190 CRM 4x2 da frota da Secretaria de Serviços Municipais, 
placa FIG 1731.
CONTRATADA: BR VALE ENGENHARIA DE INSPECAO LTDA 
CNPJ/MF Nº: 23.456.424/0001-60
DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

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 221/2022-SUP; 
3320/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste aquisição emergencial de medicamento, para atender a determinação judicial, 
processo nº 1000988-39.2022.8.26.0323.
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA - CNPJ/MF Nº: 09.238.758/0001-37
DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

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 223/2022-SUP; 
2854/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço para aplicação de avaliações psicológicos para 
renovação de portes e arma para atender as necessidades da Secretaria de Segurança.
CONTRATADA: PSICLIN LTDA ME - CNPJ/MF Nº: 23.193.588/0001-42
DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

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 225/2022-SUP; 
3002/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso I, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços de engenharia para instalação da tela de Nylon na 
quadra localizada na Avenida 07 de Setembro – Bairro da Cruz, na cidade de Lorena/SP.
CONTRATADA: TATIANA DA S. GONÇALVES ME - CNPJ/MF Nº: 28.332.671/0001-79
DATA DA ASSINATURA: 25/05/22

 

Santa Casa de Misericórdia de Aparecida 
Rua Barão do Rio Branco, 470, Centro - CEP 12570-065, Aparecida-SP 

Telefone (12)3105-5555  
CNPJ: 43.667.179/0001-48 

EDITAL 
 
 

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE APARECIDA, estabelecida nesta 
cidade de Aparecida, Estado de São Paulo, 
através de seu Presidente nas atribuições 
que lhes são conferidas, 

 

 FAZ SABER QUE: 
Nos termos da Seção I do Estatuto em 

vigor, através desta circular, ficam convocados os senhores 
associados para Assembleia Geral Extraordinária para tratar da 
seguinte ORDEM DO DIA: 

1.    Apreciar a alteração do 
art. 2º do Estatuto da 
Entidade atualizando o 
Bairro e CEP 

A presente convocação obedecerá ao prazo 
mínimo de 15 (quinze) dias. Fica, portanto, marcado Assembleia: 

 Para o dia 13 de Junho de 2022, às 
09:00 hs., em primeira convocação, 
com a presença de dois terços de seus 
associados ou às 09h30, em segunda 
convocação, com qualquer número de 
associados, na Rua Barão do Rio 
Branco, n 470, Bairro Centro, na 
cidade de Aparecida-SP., CEP 12.570-
065; 

 Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que vai assinado 
pelo Presidente em exercício e afixado nas Portarias do Hospital e 
divulgação na imprensa, obedecendo IN TOTUM o Estatuto Social da 
entidade. 

Aparecida-SP, 27 de Maio de 2022. 
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS  

Presidente  
 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 

  
 

    
 
 
 
 
 

 T E R M O  D E  H O M O L O G AÇ ÃO  E  A D J U D I C AÇ ÃO  
D E  P R O C E S S O  L I C I T AT Ó R I O  

 
    Estando a presente licitação em conformidade com os dispositivos 

constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei Federal nº 

8.883, de 08 de março de 1.994, e demais revisões, considerando que o presente certame 

não infringiu dispositivos da Lei Complementar nº 101/2.000, acolhendo o parecer jurídico e as 

decisões da Comissão Permanente de Licitações, e considerando ainda que não houve a 

interposição de recursos administrativos, resolve: 

HOMOLOGAR a presente Licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos 

seguintes termos: 

Processo nº 060/2022 
Convite nº 002/2022 
Data da Homologação: 26/05/2022 
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 4ª FESTA DO PEÃO DE 
BOIADEIRO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 
DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL. 

Considerando todo o constante do presente procedimento licitatório, 

em especial julgamento da Comissão Permanente de Licitações e Homologação efetuada, 

ADJUDICO o objeto referido no edital, em sua totalidade, considerando o melhor preço 

ofertado, a seguinte licitante: 
 Empresa: M C LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 

o nº 19.231.892/0001-60  com valor de R$ 170.000,000 (cento e setenta mil reais); 
 

                                            Na ausência de recurso ou fatos novos, Intime-se a licitante 
vendedora para os fins de direito. 

 
Cachoeira Paulista, 26 de maio de 2022. 

 
ANTONIO CARLOS MINEIRO 

Prefeito Municipal 
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Processante encerra oitivas do caso 
Celão e aguarda defesa escrita até dia 27
Comissão entrega relatório à presidência da Casa na próxima semana; votação deve ocorrer até 9 de junho

Nei Carteiro, Dani Dias e Vantuir Faria, que compõem CPI que investiga o Caso Celão; envio de defesa é aguardado até esta sexta-feira

A Comissão Processante 
que apura contratos assi-
nados durante a gestão de 
Marcelo Coutinho ‘Celão’ 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foto: Leandro Oliveira

(PSD), na Câmara de Gua-
ratinguetá, encerrou a fase 
de oitivas de testemunhas. O 
vereador, alvo das investiga-
ções, foi o último a depor e 
deve encaminhar sua defesa 
por escrito até o final desta 
semana.

Com a última oitiva reali-
zada, os representantes da 
Comissão precisam aguardar 
o envio da defesa de Celão 
por escrito, que ocorrerá 
em cinco dias até a próxima 
sexta-feira, dia 27. Após 
isso, a Processante emitirá 
o relatório, que deve ser 
enviado ao presidente da 
Casa, Arilson Santos (PSC), 
até a próxima semana, para 
a votação do mérito.

O prazo máximo para fina-
lização de todo o processo 
da comissão é 9 de junho. 
O envio para o gabinete da 
presidência pode ser feito no 
início da próxima semana. 
Ainda não há expectativa 
de quando o relatório será 
colocado em votação no 
plenário. 

Em caso de apontamento 
para condenação, o rela-
tório, para ser aprovado, 
o precisará de dois terços 
dos votos no plenário. Dos 
11 vereadores, pelo menos 
oito teriam que votar pela 
aprovação do documento. Se 
o relatório indicar que o caso 
deve ser arquivado, também 
são necessários dois terços 
dos votos.

Entre os ouvidos na oitiva, 
o delegado Francisco Sannini, 

que iniciou os trabalhos de 
investigação dos contratos 
de Celão, por meio da Sec-
cold (Setor Especializado de 
Combate aos Crimes de Cor-
rupção, Crime Organizado e 
Lavagem de Dinheiro).

Comissão – A processante é 
formada por três vereadores 
que foram sorteados para 
liderar os trabalhos. Nei Car-
teiro (MDB) preside o grupo, 
tendo como relator Vantuir 
Faria (MDB) e Dani Dias 
(PSC) como membro. O grupo 
analisa, desde fevereiro, uma 
denúncia protocolada na 
Casa pelo promotor Gilberto 
Cabett.

Investigação – As contra-
tações alvo de investigação 
foram realizadas durante o 
período de pandemia da Co-
vid-19. Entre os apontamen-
tos citados na denúncia está 
o preço pago pelos serviços, 
que chegou a ser apontado 
como sete vezes acima do va-
lor de mercado. A afirmação 
também foi feita durante as 
investigações do Seccold (Se-
tor de Combate aos Crimes de 
Corrupção, Crime Organizado 
e Lavagem de Dinheiro) da 
Polícia Civil, que investigou as 
contratações após denúncia 
anônima recebida em 2020.

Assassinato de estudante de 19 anos segue 
sob investigação em Pindamonhangaba
Apurações apontam que vítima foi atacada ao sair de escola e alvejada pelo ex

A Polícia Civil está inves-
tigando a morte de uma 
jovem de 19 anos, vítima 
de feminicídio, na noite da 

Da Redação
Pindamonhangaba

quinta-feira, dia 19, em Pin-
damonhangaba. A estudante 
de enfermagem foi baleada 
quando saía do colégio e 
seguia em direção ao carro 
do pai. O assassinato ocorreu 
por volta das 22h, no bairro 
Alto Cardoso.

De acordo com informações 
do Corpo de Bombeiros, as 
equipes foram acionadas, 
mas Juliana Fernanda Cân-
dido acabou falecendo ainda 

no local. Ao menos três tiros 
atingiram a jovem. O pai esta-
va no veículo estacionado em 
frente ao colégio, esperando 
por ela.

Segundo relatos de pessoas 
que estavam no local do cri-
me, a vítima teria terminado o 
relacionamento recentemente 
com o namorado. As primei-
ras suspeitas apontam para o 
rapaz, que não teria aceitado 
o fim e cometido o crime. 

Apesar dos policiais terem 
feito buscas no endereço do 
rapaz, ele não foi encontrado.

A unidade escolar comuni-
cou, por meio de nota, ainda 
na manhã da sexta-feira, o 
cancelamento das aulas dos 
cursos técnicos. “O Colégio 
Tableau lamenta profunda-
mente a morte precoce de 
nossa aula”. O sepultamento 
da estudante ocorreu às 16h, 
no Cemitério Municipal.

Promoção válida até dia 31 de
maio de 2022

(12) 99148-2196


