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Soliva revela gestora e investimento de 
R$ 15 milhões para funcionamento da UPA 
Unidade passa a receber, entre outros serviços, o Pronto Socorro Municipal e conta com orçamento 
milionário para custear primeiros meses; Guaratinguetá busca um maior apoio estadual para saúde 

Alvo de cobranças por 
parte da Câmara nas últimas 
semanas, a Prefeitura de 
Guaratinguetá revelou na 
quinta-feira (23) detalhes 
do plano gestor e financeiro 
da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) que será inau-
gurada em breve na região 
central. Construído por meio 
de recursos federais, o apare-
lho de saúde será responsá-
vel pelo atendimento a casos 
de urgência e emergência.  

Ao programa Atos no Rá-
dio, o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) confirmou a recente 
assinatura do contrato com 
a direção da Santa Casa, que 
será a gestora da UPA. Além 
de explicar que o trâmite não 
necessitou da abertura de 
licitação, já que a contratada 
é uma entidade filantrópica, 
ele destacou que a escolha 
levou em conta o fato de que 
será mais ágil a transferên-
cia de pacientes da UPA ao 
prédio Santa Casa, já que no 
fim do ano passado foi im-
plantada uma passarela in-
terligando os dois hospitais.  

Custeada por um investi-
mento federal de R$ 3,07 
milhões, a UPA assumirá 
os atendimentos a casos de 

Lucas Barbosa 
Guaratinguetá  

urgência e emergência, o que 
resultará na desativação do 
Pronto Socorro Municipal, 
que atualmente funciona 
anexo ao Hospital Frei Gal-
vão. Com sua construção 
iniciada em 2020, o prédio 
da UPA teve como primeira 
missão abrigar o Hospital de 
Campanha para o atendimen-
to às vítimas da Covid-19. 

Além de explicar a com-
plexidade do processo de 

implantação da UPA, Soliva 
revelou detalhes do inves-
timento municipal que será 
necessário para manter seu 
funcionamento. “Temos ain-
da muito assuntos importan-
tes em discussão, já que não 
é nada simples transferir o 
serviço do PS para a UPA, que 
possui uma área ampla de 
3.500 m². Isso é algo também 
que demanda esforço finan-
ceiro, já que a Prefeitura terá 

um gasto de R$ 15 milhões 
para custear o funcionamen-
to da nova unidade por seis 
meses”, explicou. “Apesar 
disso, essa mudança será 
benéfica, pois a proximi-
dade da UPA à Santa Casa 
agilizará a transferência de 
pacientes graves, o que será 
determinante para salvarmos 
muitas vidas”. 

O novo aparelho público 
foi tema de debate nas úl-

timas semanas na Câmara. 
Durante entrevista ao Jornal 
Atos, no último dia 17, o 
presidente da Comissão de 
Saúde, vereador Marcelo de 
Assis, o Marcelo da Santa 
Casa (PSD), cobrou do Exe-
cutivo que sejam esclareci-
dos detalhes sobre a futura 
gestão da UPA, como seu 
contrato e plano operativo 
de trabalho.  

Apesar da Prefeitura não 

cravar a data, a expectativa é 
que a nova unidade seja inau-
gurada no início de julho.  

Apelo – Em sua participa-
ção no Atos no Rádio, Soliva 
aproveitou a oportunidade 
para descrever o cenário de 
dificuldades enfrentado pelo 
Vale do Paraíba na área da 
saúde e as ações que vêm 
desenvolvendo em busca de 
contribuir para a solução de 
parte dos problemas. Segun-
do o prefeito, seus principais 
objetivos são conquistar 
mais recursos estaduais 
para o setor e viabilizar a 
implantação de um hospital 
regional na cidade. “Estamos 
batalhando para conseguir 
o aval e o apoio financeiro 
necessário do Estado para 
que o Hospital Frei Galvão 
evolua para um atendimento 
regional. Já tivemos uma 
reunião sobre o tema com a 
secretaria estadual de Saú-
de e teremos uma nova na 
próxima segunda-feira (27). 
Isso ajudaria muito a região, 
que vem sofrendo com a falta 
de leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e com uma 
demanda de mais de 21 mil 
cirurgias eletivas represadas, 
sendo seiscentas apenas em 
Guará. Percebo que o gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
está empenhado em nos 
ajudar a mudar esse quadro”. 

Foto: Reprodução PMG

A Unidade de Pronto Atendimento de Guaratinguetá, prestes a ser entregue após período servindo como hospital de campanha contra covid

Lorena libera ordem de 
serviço para pavimentação 
de trecho da avenida Brasil
Primeira parte dos trabalhos tem início em duas semanas

A secretaria de Obras e 
Planejamento Urbano de 
Lorena liberou na terça-
-feira (21) as ordens de 
serviço para dois dos seis 
trechos que compreendem 
a avenida Brasil, que liga 
os bairros Vila dos Comer-
ciários, Cidade Industrial e 
Santo Antônio. As empresas 
vencedoras têm até 15 dias 
para iniciar as obras.  

Reivindicação antiga dos 
moradores da via e de bair-
ros adjacentes, a pavimen-
tação é sempre apontada 
como uma alternativa para 
o trânsito do trecho, e uma 
solução para problemas 
com poeira e lama, frequen-
temente narrados por quem 
mora no local. 

Esse é o relato de Regiane 
Santana (43), que mora pró-
ximo ao cruzamento da ave-
nida com a rua Paraíba, logo 
após o fim do pavimento. Há 
oito anos no local, a opera-
dora de caixa reclamou da 
dificuldade para manter a 
casa limpa. “Quando chove 
fica uma lameira ali na por-
ta da minha casa, fica poça 
de água. Até mesmo quando 
o vizinho lava, ou eu, a ga-
ragem, fica tudo empoçado 
ali perto de casa. Aí a gente 
passa com o carro sobre a 
poça ou pisamos na lama”.  

O trecho habitado por Re-

Gabriel Mota  
Lorena 

giane será contemplado nes-
sa primeira leva de obras. 
Para o desenvolvimento 
do projeto, a avenida foi 
dividida em seis trechos. A 
metade é custeada por con-
vênios estaduais e a outra, 
por federais.  

Enquanto os investimen-
tos vinculados ao Estado 
já tiveram avanços, com a 
possibilidade de início das 
obras, a verba relacionada 
ao governo federal ainda 
não foi liberada. 

“Está em fase de documen-
tação no sistema. Convênios 
federais são um pouco mais 
complicados, exigem mais 
papelada documentação, 
então acaba atrasando um 
pouquinho”, afirmou a se-
cretária de Obras e Plane-
jamento Urbano de Lorena, 

Rosana Reis, que espera que 
avanços devem ocorrer ain-
da este ano para a liberação 
de recursos federais para o 
trecho em questão. 

Quanto ao convênio esta-
dual, duas das três ordens 
de serviço já foram assina-
das. A primeira contempla 
a área entre os cruzamen-
tos com as ruas Pará e 
Tiradentes (R$288 mil de 
investimento). 

A segunda, entre as ruas 
Tiradentes e Maranhão 
(R$356 mil), também en-
volve a implantação de um 
sistema de drenagem entre 
as ruas Rio Grande do Nor-
te e Alagoas. Já a terceira 
liberação, entre as ruas 
Maranhão e Paraíba (R$876 
mil), depende da conclusão 
da segunda etapa, pela 

complexidade da reforma 
de drenagem. 

Sem intercorrências, Rosa-
na Reis acredita que o ser-
viço de pavimentação seja 
concluído em até sessenta 
dias, no primeiro trecho, a 

Terra e pedras; condições da avenida Brasil indicam necessidade de pavimentação anunciada em Lorena

Foto: Gabriel Mota 

partir do momento em que 
as obras tiverem início. Já 
a instalação da drenagem 
pode demorar de três a 
quatro meses. 

As empresas vencedoras 
têm o prazo de até 15 dias 

para iniciarem as reformas. 
O trecho que será contem-
plado pelo governo federal, 
que segue sem obras, com-
preende a área entre os 
cruzamentos com as ruas 
Paraíba e Silvio Costa. 
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Câmara arquiva PL 
de passaporte vacinal 
em Pindamonhangaba
Projeto de lei do vereador Gilson Nagri 
tentava impedir comprovação vacinal

Três meses de discussão. Esse 
foi o tempo que um projeto de lei 
que buscava barrar o passaporte 
vacinal, em Pindamonhangaba, 
teve de discussão antes de ser ar-
quivado na Câmara. O argumento 
para a decisão sobre o documento 
é que não é competência da Casa 
legislar sobre a causa. 

O projeto, de autoria do vereador 
Gilson Nagrin (PP), buscava retirar 
a obrigatoriedade de apresentação 
da carteira de imunização no mu-
nicípio. Ainda em março deste ano, 
ele afirmou que desta forma seria 
garantida a liberdade, e esta lei 
teria como objetivo “parar a obri-
gatoriedade” e que “não entra nos 
méritos de eficácia, porque quem 
se vacina transmite a doença tam-
bém”. O PL, que ainda estava em 
tramitação interna, foi discutido 
primariamente ainda no dia 21 de 
março, o que causou insatisfação 
entre os parlamentares.          

O parecer da Casa entendeu 
que a competência, acerca da 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

obrigatoriedade da apresentação 
do comprovante de vacinação, é 
do Executivo. Conforme relato do 
autor do projeto, o documento foi 
analisado também pelas comissões 
de Justiça e Saúde e seguiram as 
recomendações do setor jurídico 
do Legislativo. 

No último mês, um grupo par-
ticipou de uma audiência pública 
realizada na Câmara para discutir 
a obrigatoriedade da apresentação 
do documento. Para Nagrin, a falta 
de acolhimento de seu projeto foi 
como uma “sacanagem” dos parla-
mentares, uma vez que ele poderia 
conquistar mais notoriedade entre 
os eleitores. 

Desde o início da campanha de 
imunização contra a Covid-19, 
Pindamonhangaba vacinou 96,5% 
com a primeira dose, 90,7% com a 
segunda dose e 72,3% da popula-
ção com a dose de reforço. Ao todo, 
a cidade registrou 37,1 mil casos 
de coronavírus, e cerca de qui-
nhentas pessoas não resistiram às 
complicações da doença. Conforme 
boletim médico, atualmente, nove 
pessoas estão hospitalizadas para 
tratamento da doença. 

Foto: Divulgação PMP

Autor do projeto, Nagrin fala em sessão, que arquivou o passaporte

Política a conta-gotas...
Jogada ensaiada

É voz corrente entre os bem 
informados de Pinda que numa jo-
gada estratégica o vereador Carlos 
de Moura – Magrão, não descarta 
um plano ambicioso de cumprir um 
mandato tampão, caso Dr. Isael re-
solva não concluir o ano de 2024 no 
comando da Prefeitura de Pinda. A 
conta é simples, se em março do ano 
das eleições Isael resolver aceitar 
um cargo de destaque no Governo 
Federal, e o vice Ricardo Piorino 
ficar impedido de assumir por causa 
do processo de sucessão, adivinha 
quem poderá assumir a máquina ad-
ministrativa de Pindamonhangaba? 
O único obstáculo seria Norbertinho 
Moraes, que insiste em ser o próxi-
mo presidente da Câmara. Ou não? 
Ou sim...

Ingrediente
E pelo rumo que a disputa pela 

Câmara de Pinda deverá tomar nos 
próximos meses, Renato Cebola, 
que tenta apoio para viabilizar seu 
nome, vai ter trabalho dobrado, já 
que além de Norbertinho, Magrão 
começou a se mexer de cima pra 
baixo buscando a ‘bênção’ do ga-
binete, de ex-vereador e de pelo 
menos quatro dos onze colegas que 
votam. Se esta mexida virar ‘sopa 
de cebola’, com certeza será apenas 
para dar sabor...

Com ou sem?
Quem observa a movimentação 

dos presidenciáveis da Câmara 
de Guará acredita que no caso de 
polarização – como foi na eleição 
anterior – a diferença estaria no 
ocupante da terceira cadeira do PSD 
na Casa, ou seja, se Orville Teixeira 
ainda estiver sentado nela. Vantuir, 
com apoio do ‘papa’, tem grandes 
chances de vitória. Caso Marcelo 
Coutinho – Celão já tenha sido re-
conduzido ao cargo, Pedro Sannini 
ganha força, caso não desista da 
disputa, é claro...

Três realidades
No cenário eleitoral em curso, 

eleitores de Guaratinguetá cogitam 
três realidades de campanhas: Fla-
vinho da Canção Nova e Augusto 
Ferreira do Sebrae – selecionando 
votos apenas dos ‘puro-sangue’ da 
entidade religiosa, no ‘corre-corre’ 
da vida comum, três prováveis 
postulantes a federal, Cabo Samuel, 
Fabricio Dias e o presidente da 
Câmara. Para estadual Regis Yasu-
mura, Sargento Júlio e quem sabe, 
um terceiro nome. Soma-se a estes 
nomes à terceira realidade: uma 
infinidade de candidatos de outras 
praças – alguns com recursos para 
segurar bons ‘cabos eleitorais’ como 
Antonio Carlos ‘de Caraguá´, Ortiz 
Jr. e Loreni, de Taubaté, além dos já 
deputados em reeleição buscando a 
retribuição eleitoral pelos trabalhos 
e recursos destinados a cidade. 
Ah! Há de se considerar, também, 
o nome de Neto Bota, nascido em 
Guará, mas com domicílio e histó-
rico de vida pública em Caraguá, 
que vai trabalhar sua candidatura a 
estadual com Cabo Samuel.

Corram que ‘ela’ vem aí
Engana-se quem pensa que o 

prefeito Marcus Soliva não está de 
olho nas eleições de 2024 para subir 
mais um degrau na sua história po-
lítica com Guaratinguetá. A meta é 
quebrar o paradigma da alternância 
de poder elegendo ‘o seu ou sua’ 
sucessora. Neste bonde, que viajam 
Regis Yasumura e João Vaz, tem 
passageiros como Miguel Sampaio, 
João Pita, Marcio Almeida, Dani 
Dias e mais três com destino a pre-
feito ou quem sabe, a vice.

Estadual e federal
Pelo visto Lorena também vai 

ser representada nas urnas com 
dois federais e um estadual. Cel. 
Quintino, que além de uma vaga 
no Congresso Nacional está de 
olho na Prefeitura em 2024 e o 
professor Daniel Munduruku, que 
pode garantir votos no estado todo 
– no segmento cultural indígena. 
Lembrando que Munduruku se 
tornou muito mais conhecido em 
âmbito nacional ao ser indicado 
para concorrer uma cadeira na Ace-
dência Brasileira de Letras. Como 
candidato a estadual, o único da 
cidade que está se movimentando 
é o conhecido Bosco Automóveis, 
que no período oficial de campanha 
deverá ser mais divulgado.

Pente-fino
Ao que tudo indica, a harmonia 

entre os poderes de Lorena, em 
especial do Legislativo com Exe-
cutivo e vice-versa, pode estar com 
prazo de validade vencendo, segun-
do o pessoal da Praça. Sobretudo se 
alguns vereadores continuarem con-
vocando empresas prestadoras de 
serviços à Prefeitura para prestarem 
esclarecimentos aos parlamentares. 
Esta semana, por exemplo, além do 
secretário de Comunicação intima-
do a relatar aos nobres vereadores 
os trâmites da contratação de uma 
agência, outras duas empresas en-
traram no pacote investigativo da 
Casa de Leis.

Se não tem, reclamam...
...que falta, se tem, questionam 

– não dá pra entender, talvez não 
seja pra entender. Críticas surgiram 
pela falta de divulgação da comu-
nicação da Prefeitura de Lorena; 
agora, estão criticando porque enfim 
conseguiram fazer a licitação e con-
trataram uma agência. A pergunta 
que fica para ambos os lados é sim-
ples: o que realmente está faltando 
comunicar?

O que é bom, continua
Em clima brando e cordial, os 

vereadores de Canas optaram por 
manter o presidente da Câmara, 
Laerte Zanin, por dois anos no 
comando do Legislativo. Reeleito, 
Laerte vai contar com Ernani José, 
como vice, Lucimar do Amaral, 
como primeiro secretário, e Edison 
Afonso, na segunda secretaria. 
Para os boateiros do pedaço, esta 
também será a garantia de estabili-
dade da prefeita Silvana Zanin para 
concluir seu mandato.

Prato reforçado
O prefeito Guilherme Carvalho 

bateu mais um recorde com os fun-
cionários da Prefeitura: reajustou o 
vale alimentação mais que o dobro. 
De R$ 170 a R$ 400. O valor foi o 
maior na história do funcionalismo 
público de Silveiras. Desde que as-
sumiu a administração, Guilherme 
tem declarado que a valorização 
dos servidores é de fundamental 
importância para a eficiência dos 
serviços prestados à população. 
Quem ficou ‘se mordendo de raiva’ 
foi o pessoal da motolândia, que ao 
contrário, só usou os funcionários 
como ‘manobra eleitoreira’...

Não convidem para...
...a mesma picanha – o presiden-

te da Câmara de Silveiras, Pedro 
Paulo e o vereador de oposição, 
Marco Aurélio, ainda que o chur-
rasqueiro seja o Sidnei Ferreira e 
o assunto o acesso aos projetos e 
documentos da Casa de Leis...

Duro de ‘matar’ – versão...
...Cachoeira Paulista – Pare-

ce que o presidente da Câmara, 
Brejão, e seus ‘chegados cole-
gas de tribuna’, já perceberam 
que achincalhar e ridicularizar o 
vereador Agenor Todico, talvez 
com a finalidade subjugá-lo a um 
outro alinhamento político, não 
será tarefa fácil. Esta semana, por 
exemplo, Todico conseguiu apoio 
da Justiça para ‘desmascarar’ 
os fakes que estão atuando nas 
redes sociais praticando injúrias, 
difamação e extorsão da verdade. 
Cabe agora ao Facebook, por força 
de liminar judicial e com pena de 
multa diária de R$ 500 até R$ 50 
mil informar o IP utilizado para 
receber e postar as barbaridades. 
Em resumo, tem gente achando 
que poderá ser preso por um de-
terminado motivo, mas vai acabar 
indo para o ‘xilindró’ por outro.

Ordem unida
Rolou pelas esquinas de Apare-

cida, esta semana, que a presidên-
cia da Câmara teve que falar mais 
alto na sessão para cobrar ordem e 
disciplina dos parlamentares nos 
trâmites da condução dos projetos. 
A voz coerente da mesa teve de lem-
brar os vereadores que as primeiras 
regras para o crescimento político 
é “saber ouvir e respeito para falar 
com credibilidade”!

Ajuda oportuna
O presidente da Câmara de 

Aparecida, Gu Castro, foi o in-
terlocutor perfeito do prefeito 
Luiz Carlos – o Piriquito, junto 
ao Estado, nas reivindicações de 
recursos para o município. Com 
amizade direta com o secretário 
estadual da Agricultura, Itamar 
Borges, Gu conseguiu colocar a 
cidade na lista para receber além 
da reforma geral da Estrada dos 
Motas, uma pá carregadeira, uma 
moto niveladora, uma retroesca-
vadeira e outros benefícios que 
vieram do próprio governador 
Rodrigo Garcia.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 30/2022
PROCESSO Nº 019/2022
CONVITE Nº 03/2022
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de peças originais de 
primeira linha para a Frota Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: Barbosa Truck Center LTDA. CNPJ nº 08.902.708/0001-40. Valor: 
R$ 168.814,00 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais). Data 
da Assinatura: 06/06/2022. Vigência: 12 (doze) meses.
Silveiras, 27 de junho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e 
Educação de Lorena/SP (SINTAEE-LORENA) – Aviso – Eleições 
Sindicais – Considerando o dispositivo no artigo 8° e incisos da 
Constituição Federal e nos termos do seu Estatuto Social vigente, 
comunica que será realizada eleição no dia 01 de agosto de 2022. 
Tal eleição destina-se a composição da Diretoria, Conselho Fiscal 
e Delegados Representantes junto à Federação dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, efetivos e 
suplentes, sendo utilizada uma urna, que permanecerá fixa na sede 
do sindicato, e que receberá os votos no horário das 8:00 às 17:00 
horas. O registro da chapa concorrente, que necessita ser constituída 
por associados do SINTAEE-LORENA, deve ser feito na secretaria 
localizada na sede da entidade, na rua Tapuias, nº 88, Vila Hepacaré, 
Lorena/SP, no horário das 13:00 às 19:00 horas, no período de cinco 
dias corridos, contados da data da publicação deste aviso. a) 

Hamilton Rosa Ferreira 
 Presidente.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

EDITAL RERRATIFICADO
Pregão Presencial Nº 11/2022 PROC. Nº 205/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preço para contratação 
de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia para execução de serviços 
de reparo e manutenção corretiva de instalações prediais de Unidades de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses.
A alteração ocorreu no item 10.1.4.2.1 do edital, o restante permanece inalterado. A sessão 
irá realizar-se às 09h30min do dia 13 de Julho 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
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº01 - Contrato 63/21 – PP 31/21 – Processo Licit 340/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: PAROTHEFON COMÉRCIO DE URNAS MORTUÁRIAS VELÓRIO E
FLORICULTURA LTDA - CNPJ nº 08.247.359/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a substituição do
CNPJ de estabelecimento que se sagrou vencedor do certame e com o qual foi celebrado o
contrato por outro CNPJ de estabelecimento da mesma pessoa jurídica para a seguinte:
1.1 O CNPJ da empresa contratada passa a ser o CNPJ nº 08.247.359/0008-46, inscrição
estadual nº 420.191.037.119, situada na Rua Dom Bosco, nº 632, CEP 12600-100, Centro,
Lorena/SP.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente aditamento está amparado pelo disposto no art. 58,
I, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas
no Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº08 - Contrato 03/17 – PP 02/17 – Processo 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 o acréscimo de 
aproximadamente 1,046% (um inteiro e quarenta e seis milésimos por cento) ao Contrato 
nº 03/17, decorrente do Processo Licitatório nº 17/17, Pregão Presencial nº 02/17, firmado 
em 31 de janeiro de 2017, nos termos previstos em sua Cláusula 2.2
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 
2.2 do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 11,046 (um inteiro e quarenta 
e seis milésimos por cento), equivalentes a R$ 276.455,03 (duzentos setenta e seis mil, 
quatrocentos cinquenta e cinco reais e três centavos) ao valor global do contrato, destinados 
a inclusão de novas linhas de transporte para atendimento escolar dos alunos atendidos 
pela APAE nas linhas 01,02 e 03.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas relativas 
à alteração do Contrato é de R$ 276.455,03 (duzentos setenta e seis mil, quatrocentos 
cinquenta e cinco reais e três centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 6.294.384,83 (seis 
milhões, duzentos noventa e quatro mil trezentos oitenta e quatro reais e oitenta e três 
centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 06/2022 PROC. Nº 105/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de Preços para registro de preços para aquisição parcelada de material 
de limpeza para diversas secretarias pelo período de 12 (doe) meses.
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI- CNPJ: 04.013.164/0001-04
Vencedora dos Lotes: 03,08,10,16 e20.
Valor total: R$ 354.184,16 (trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro 
reais e dezesseis centavos).
Contratada: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP- CNPJ:
35.638.331/0001-6 - Vencedora dos Lotes: 04,05,07,09,11,13,14,15,17,18,19,21, e 22.
Valor total: R$ 232.237,48 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e 
quarenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 27/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 10/2022 PROC. Nº 192/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de ventiladores de parede e ventiladores de teto para a Secretaria 
de Saúde, UBS’s e ESF’s.
Contratada: SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICINADO LTDA
CNPJ: 09.643.921/0001-47
Vencedora do item: 01 – Vigência: 06 (seis) meses
Valor total: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 27/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 31/2021 PROC. Nº 455/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de consumo para 
as atividades administrativas e educacionais do Município.
Contratada: DALLEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI 
EPPCNPJ: 22.791.023/0001-02
Vencedora do Lote:01e 02
Valor total: R$ 1.565.493,54 (um milhão quinhentos sessenta e cinco mil quatrocentos 
noventa e três reais cinquenta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 27/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 13/2022 PROC. Nº 222/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de unidade móvel de saúde para o SAMU (Ambulância Furgão Padrão
SAMU 192) com recurso de emenda parlamentar, conforme proposta nº. 10872.126000/1210-05.
Contratada: B&F VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA ME- CNPJ: 22.310.550/0001-40
Vencedora do item: 01 – Vigência: 08(oito) meses.
Valor total: R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 27/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 13/2022 PROC. Nº 213/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de massa asfáltica, BGS e emulsão 
asfáltica RR- 2C que serão utilizados na pavimentação das vias urbanas do município e para 
aquisição parcelada de bica corrida e pó de pedra que serão utilizados na pavimentação 
das vias rurais do município e para atender as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: PEDREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA EPP- CNPJ: 58.470.857/0001-55
Vencedora dos Lotes: 02,04.
Valor total:R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 27/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 14/2022 PROC. Nº 214/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de fraldas geriátricas para a Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
Contratada: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI- CNPJ: 24.067.457/0001-81
Vencedora do item: 03 e 05.
Valor total: R$ 66.150,00 (sessenta e seis mil e cento e cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 27/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato 95/20 - Processo 281/20SUP – 2744/20GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ Nº: 34.028.316/7101-51
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência
do Contrato original por mais 12 meses.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em conformidade com o art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a
cláusula sétima do contrato ora aditado, a partes acordam em prorrogar o contrato por 12
(doze) meses, de 24/06/2022 até 24/06/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 24/06/2023.
CLÁUSULA QUARTA: Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da 
Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes 
deste Contrato tem seu valor estimado em: R$ 168.750,00 (centos e sessenta e oito mil, 
setecentos e cinquenta reais).
CLÁUSULA QUINTA: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais
Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO PRESENCIAL nº 12/2022 – Proc. nº 209/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
PRESENCIAL nº 12/2022, cujo objeto é o registro de preços para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados e motos, incluindo 
serviços de guincho, borracharia, alinhamento, balanceamento, cambagem e tapeçaria.
Considerando o recurso apresentado pela empresa UTILE CONCESSIONÁRIA E 
CENTRO AUTOMOTIVO – LTDA e a contra-razão da empresa RICARDO JULIANO 
FRANK ROSA – ME, diante do Parecer Jurídico nº 862/2022, o Pregoeiro, juntamente 
com a Comissão de Licitação, decidem pelo NÃO DEFERIMENTO do recurso, sendo 
assim a empresa RICARDO JULIANO FRANK ROSA – ME permanece HABILITADA.
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
Anulação de Sessão Pública:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 – PROC. Nº 205/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Anulação da sessão pública que ocorreu dia 
18 de maio ás 09:30 hrs do Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto 
é a Ata de registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços 
comuns a engenharia para execução de serviços de reparo e manutenção corretiva de 
instalações prediais de Unidades de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Santa Casa atinge meta de R$ 50 mil 
para montar tomografia em Aparecida
Valor é resultado de campanha por doações, que mobilizou empresários, moradores e romeiros

Uma campanha realizada 
pela Santa Casa de Apare-
cida, em busca de recursos 
para reforma de uma sala do 
hospital, conseguiu atingir a 
meta de R$ 50 mil. O valor 
será investido na adequação 
necessária para que a unidade 
hospitalar possa dar início 
à realização de exames com 
o aparelho de tomografia, 
cedido pelo Governo de São 
Paulo, mas que necessita de 
um espaço amplamente ade-
quado para consultas. 

O objetivo foi alcançado 
na terça-feira (21). As doa-
ções chegaram em peso ao 
hospital, que funciona como 
referência para as cidades de 
Aparecida, Potim e Roseira. 

Da Redação 
Aparecida 

“Lançamos uma campanha 
solicitando a arrecadação de 
R$ 50 mil e, graças a Deus, 
atingimos essa meta. A doa-
ção desse valor foi feita por 
empresários locais, famílias 

Foto: Arquivo Atos

A Santa Casa de Aparecida, que arrecadou o montante de R$ 50 mil para ampliar os atendimentos

da nossa cidade e de Potim 
e pessoas de fora da região, 
romeiros que fizeram suas 
doações também. Com isso 
chegamos ao montante de 
R$ 50 mil”, destacou o ad-

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
           AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Processo Nº 072/2022 Convite nº 003/2022 
 
Ref: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO, 
TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
 
A Comissão Municipal de Licitação, através de seu Presidente, torna público e para 
conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão pública, datada de 22 de junho de 
2022, às 9:30 horas, após exame das propostas apresentadas pelos concorrentes, foi 
proferido o seguinte julgamento: 
 
EMPRESAS HABILITADAS: 

 TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP, CNPJ: 
10.245.713/0001-79 

 
Tendo em vista a habilitação da empresa TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL LTDA, a Comissão após o exame das propostas apresentadas no pleito e 
adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado 
classificatório: 
 

 1º COLOCADO: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – 
EPP, CNPJ: 10.245.713/0001-79, com menor valor global de R$ 94.609,41 
(noventa e quatro mil seiscentos e nove reais e quarenta e um centavos); 

 
 
Fica aberto o prazo recursal. 

Cachoeira Paulista, 27 de junho de 2022 

 

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
A empresa, abaixo assinada, participante nesta data à licitação referida, declara e 
torna público que renuncia ao prazo recursal relativo à fase de habilitação e 
julgamento de propostas. 
____________________________________________ 
Razão Social da empresa (ou carimbo) 

 
Ciente: ____________________________________ 
        Nome do Responsável pelo Recebimento 
 
 
Data: _____/_____/______. 
 
Obs: encaminhar através do email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

ministrador do hospital, Frei 
Bartolomeu Schultz. 

Segundo o administrador, 
a sala precisa ser ampla, com 
parede de chumbo e uma 
estrutura específica para 

receber o aparelho. A adequa-
ção será feita em uma sala já 
existente na Santa Casa, que 
passará por uma reforma. As 
obras terão início na segunda-
-feira (27) e serão realizadas 
pela empresa que venceu a 
licitação para realização dos 
serviços. 

“Gostaria de agradecer, em 
nome da Santa Casa, todos que 
indistintamente colaboraram 
conosco nessa campanha so-
lidária. Sem a ajuda de vocês, 
nós não conseguiríamos rea-
lizar esse sonho”, comemorou 
Schultz. “Como eu digo, o sonho 
só se torna realidade se sonha 

junto, quando se coloca Deus 
na frente e pessoas de bem se 
unem por causas tão nobres 
como essa. Deixo meu muito 
obrigado a todos que ajudaram”. 

O aparelho de tomogra-
fia foi doado pelo Governo 
do Estado de São Paulo. De 
acordo com o frei, o valor 
aproximado do aparelho é 
de R$ 1 milhão, mas a parte 
física da sala onde a máquina 
será instalada, além do custo 
com as obras, ficaram com a 
Santa Casa de Aparecida. 

Ainda não há confirmação 
de quando os atendimentos 
terão início. 
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Estado amplia 
vacinação da gripe

Vacinação contra a gripe, que volta ao público geral em toda região

Com apenas 45,1% dos gru-
pos prioritários imunizados, a 
secretaria Estadual de Saúde 
ampliou, nesta semana, a cam-
panha de vacinação contra in-
fluenza para toda a população 
acima de seis meses de idade. 

De acordo com o Estado, a 
vacina aplicada é a trivalente, 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan, composta pelos vírus 
H1N1, a cepa B, e o H3N2, 
que causou surtos no fim do 
último ano. Iniciada há cerca 
de três meses, a campanha 
atingiu menos da metade do 
público-alvo, com 7,9 milhões 
de doses aplicadas.

Da Redação
RMVale

Entre as pessoas acima de 60 
anos, a cobertura vacinal che-
gou a 61,7% em todo o estado, 
enquanto entre as crianças, o 
índice ficou em 42%. Entre 
gestantes, a taxa de vacinação 
foi ainda menor, com 31,5%. O 
único grupo a completar a co-
bertura vacinal foi o indígena, 
com 100%. 

Somente neste ano, mais de 
1,6 mil pessoas precisaram 
ser hospitalizadas devido à 
influenza. A recomendação 
é que a população vá até a 
unidade de vacinação mais pró-
xima. Para aqueles que foram 
contaminados pela Covid-19, 
a indicação é que sejam imu-
nizados imediatamente após 
o isolamento social.

Foto: Reprodução

Governador Rodrigo Garcia libera R$ 75 milhões 
para a qualificação do saneamento na RMVale 
Montante deve beneficiar diversas cidades da região; obras de infraestrutura também foram autorizadas 

Cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) estão 
em estudo para a utilização do 
montante de R$ 75 milhões 
liberado pelo governador do 
Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), 
para obras de saneamento. 
As ações visam melhorar o 
tratamento de água e esgoto 
na região. 

A ação foi lançada no evento 
“Governo na Área”, em São 
José dos Campos, no início do 
mês, para garantir a estrutura 
administrativa para as cidades 
do interior. “Estamos com 
todo o nosso governo aqui 
presente, dialogando com o 
Vale do Paraíba, que é uma das 
regiões mais industrializadas 
do Brasil”, destacou Garcia. 
“Sabemos da capacidade de 
inovação da região, temos aqui 
os melhores parques tecnoló-
gicos do país que promovem a 
inovação, e o Governo de São 
Paulo está atento às oportuni-

Bruna Silva 
RMVale 

dades de investimentos para 
que a gente possa continuar 
gerando empregos e mão de 
obra qualificada”, afirmou o 
governador. 

Grande parte do montante 
será destinado ao Litoral 
Norte, cerca de R$ 55 milhões. 
Segundo a iniciativa, as obras 
devem ampliar a coleta e tra-
tamento de esgoto em São Se-
bastião e Ubatuba, garantindo, 
dessa forma, a balneabilidade 
das praias e melhoria da qua-
lidade de vida dos moradores 
e turistas. Mais duas obras 
devem ampliar o sistema de 
abastecimento de Caçapava 
e oferecer mais segurança 
hídrica à toda população. 

Mais investimentos – Todas 
as cidades da RMVale foram 
beneficiadas com a formali-
zação de mais de cinquenta 
convênios da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
totalizando R$ 38,2 milhões. 
Entre as melhorias estão a 
reforma de praças, ampliação 
de UBS’s (Unidades Básicas 
de Saúde), recapeamento e 
pavimentação. 

Foto: Reprodução GESP

O governador Rodrigo Garcia fala durante assembleia com prefeitos paulistas; Estado anuncia novo pacote

Atendendo ao pedido da 
Prefeitura de Cruzeiro, o 
Governo do Estado confir-
mou na segunda-feira (20) 
a liberação de R$ 15 mi-
lhões para que o Município 
promova melhorias em sua 
infraestrutura urbana. De 
acordo com o Executivo, 
grande parte do montante 
será aplicado em obras de 
pavimentação.  

Em um vídeo publicado 
em sua página oficial no 
Facebook, o prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) 
anunciou a celebração de 
um convênio com o Estado 
que viabilizará, principal-
mente, o calçamento e o 
recapeamento asfáltico de 
dezenas de vias da cidade. 
Nas imagens, o chefe do 
Executivo aparece ao lado 
do presidente da Câmara, 
Jorge Luiz dos Santos, 
o Jorge Currila (PL), do 
vice-presidente, Diego 
Miranda (PSD), e dos vere-
adores Anderson Ferrer, o 
Anderson Leprechal (PSD), 
Carlos Alberto Ribeiro, o 
Carlinhos Stock Car (DEM), 
Higmar Lopes (PSD), José 
Marcos Branco, o Babu 
Branco (PSDB), Nelson 
Pinheiro, o Gordo da Vila 
Batista (PL), Paulo Filipe 
Almeida (DEM) e Sandra 
da Cunha (MDB).  

De acordo com o prefei-
to, esta foi a maior libera-
ção de recursos estaduais 
já obtida por Cruzeiro por 
meio de apenas um único 
convênio. “Agradecemos 
esse apoio dado pelo go-
vernador Rodrigo Garcia 
(PSDB), que resultou nesse 
valor recorde de R$ 15 
milhões. O recurso nos aju-
dará muito a dar sequência 
ao nosso trabalho de me-
lhorias na infraestrutura 
da cidade, principalmente 
nos serviços de pavimen-
tação e de recapeamento 
de inúmeras vias. Além 
dos vereadores, agradeço 
também pela ajuda dada 
pelo secretário de Governo 
do Estado, Marcos Penido, 
pelo ex-secretário de De-
senvolvimento Regional, 
Marcos Vinholi, e pelo 
seu ex-subsecretário, Ortiz 
Junior”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cruzeiro os prazos e 
a relação das obras que 
serão executadas por meio 
do recurso estadual, mas 
foi informada que o Exe-
cutivo está concluindo 
o estudo que definirá os 
pontos da cidade contem-
plados pelas melhorias. 

Da Redação 
Guaratinguetá 

Cruzeiro tem
R$ 15 milhões
para obras de 
infraestrutura  
Prefeitura deve 
anunciar outro 
grupo de bairros 
contemplados

FUNDO SOCIAL DE

CRUZEIRO-SP
SOLIDARIEDADE

cruzeiro.sp.gov.br PrefeituradeCruzeiro prefeituradecruzeiro

SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.


