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Câmara de Aparecida aprova reeleição da mesa diretora
Texto altera o regimento interno da Casa e permite a extensão de mandato no Legislativo por mais um ano

A Câmara de Aparecida 
aprovou, na segunda-feira 
(17), um projeto de resolução 
que não estava na pauta, que 
altera o regimento interno 
na Casa e permite a reeleição 
da mesa diretora. Pela regra 
atual, o mandato da mesa 
diretora era de um ano e, 
com a mudança, os membros 
da mesa podem ser reeleitos 
para um mandato de mais 
um ano.

Segundo o presidente da 
Câmara, Gú Castro (PSDB), 
a Lei Orgânica do Município 
foi alterada em 2010 e não 
vedava a reeleição para os 
cargos da mesa diretora. “Mas 
o nosso regimento interno 
vedava a reeleição. Então, 
nós colocamos o regimento 
interno em consonância com 
a Lei Orgânica”.

Para Gú Castro, o mandato 
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O presidente da Câmara de Aparecida, Gu Castro e o vereador Juninho Corpo Seco; opiniões divergentes após aprovação sobre reeleição

Foto: Reprodução
de um ano à frente do Legis-
lativo é pouco. “Eu acho pouco 
um ano, porque quando você 
começa a implementar o 
perfil da sua gestão, já finda 
o mandato. E aí, já começa 
um outro modelo para o novo 
ano”.

A votação do projeto, que 
não estava na pauta do dia 
e era de autoria da mesa 
diretora, causou polêmica. O 
texto acabou sendo aprovado 
por 5 a 3. Votaram contra o 
projeto os vereadores Luiz 
Carlos Ferreira Jr (Juninho 
Corpo Seco) do Podemos, Ana 
Alice (Podemos) e Valdemir 
Budão (PL).

Contrário ao projeto, o ve-
reador Juninho Corpo Seco 
afirmou que o texto fere a Lei 
Orgânica e o regimento inter-
no da Casa. “Não acho que um 
ano de mandato de presidente 
seja suficiente. Tem que ser 
dois, mas a aprovação deve 
valer apenas para a próxima 
legislatura”.

Cachoeira prevê entrega 
de Corpo dos Bombeiros 
para dia 20 de novembro
Base tem custo de R$ 380 mil e funcionará em área que sediava Trânsito

A nova sede do Corpo de 
Bombeiros de Cachoeira 
Paulista está na fase final 
das obras, com previsão de 
entrega para o dia 20 de 
novembro. A avaliação dos 

trabalhos foi feita durante 
reunião entre o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), secretários da área, a 
vereadora Ângela Protetora 
(MDB) e o capitão Raphael 

Brito. Também participaram 
da reunião os responsáveis 
pela Empresa Lema En-
genharia contratada para 
execução da adequação do 
prédio. A base do Corpo de Pág. 2

Bombeiros vai funcionar 
onde antes era a sede da 
secretaria municipal de 
Trânsito, atrás da Rodovi-
ária Nova. 

Placa com pedido para ajuda financeira é mostra de situação complicada nos últimos anos; ano de recuperação ainda é marcado por dívidas

Endividamento cresce e atinge 
quase 80% das famílias no ano

O número de famílias endi-
vidadas atingiu, em setembro, 
79,3% do total de lares no país, 
informou a CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo). A alta de 
devedores foi de 0,3 ponto 
percentual em setembro, em 
relação a agosto. Em um ano, o 
avanço foi de 5,3 pontos.

O número de pessoas que 
atrasaram o pagamento de 
contas de consumo ou de 
dívidas também cresceu em 
setembro, alcançando 30% do 
total de famílias no país. A ter-
ceira alta consecutiva levou o 
indicador ao maior percentual 
desde 2010.
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Outubro Rosa segue com ações 
de conscientização e exames

As atividades do Outubro 
Rosa continuam pela RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte). 
Para estimular a prevenção 
e conscientizar as mulheres 
sobre o diagnóstico precoce, 
prefeituras realizam uma série 

de ações especiais que envol-
vem a rede assistência básica 
de saúde. Nas primeiras sema-
nas do mês, mutirões, palestras 
e encontros fizeram parte da 
programação das secretarias 
de Saúde. 
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Lorena recebe unidade
do projeto “Brinquedoteca 
A Arte de Brincar 2”

A secretaria de Educação de 
Lorena está recebendo o proje-
to “Brinquedoteca – A Arte de 
Brincar 2”, que vai contemplar 
quatro escolas municipais com 
estruturas de brinquedotecas, 

além de livros e brinquedos 
educativos. As entregas, ini-
ciadas nesta segunda-feira 
(17) serão realizadas até a 
quinta-feira (20).
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ExpoPinda é retomada com 
programação no Parque da Cidade

A ExpoPinda está de volta. 
O evento será realizado entre 
os dias 6 e 13 de novembro no 
Parque da Cidade, com o objeti-

vo de promover os agropecu-
aristas do município, além de 
fortalecer a produção.

Pág.  2
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Sede do Corpo de Bombeiros de Cachoeira 
Paulista deve ser entregue em novembro
Base tem custo de R$ 380 mil e funcionará no espaço que sediava Trânsito, no complexo da Rodoviária Nova

A sede do Corpo de Bom-
beiros de Cachoeira Paulista 
está em obras e a previsão 
de entrega é dia 20 de 
novembro. A avaliação dos 
trabalhos foi feita durante 
reunião entre o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), secretários da área, a 
vereadora Ângela Protetora 
(MDB) e o capitão Raphael 
Brito. Também participaram 
da reunião os responsáveis 
pela Empresa Lema En-
genharia contratada para 
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execução da adequação do 
prédio.

A base do Corpo de Bom-
beiros vai funcionar onde 
antes era a sede da secre-
taria municipal de Trânsito, 
atrás da Rodoviária Nova. 
A base, em prédio cedido 
e custeado pela Prefeitura, 
reduz o tempo de resposta 
para atendimento a incên-
dios, salvamentos e resgates 
em acidentes de trânsito, 
urgências que envolvam al-
tura, afogamento e resgate 
em qualquer necessidade.

Segundo Mineiro, a obra 
tem um custo de R$ 380 
mil. “O Governo do Estado 

O prefeito Antônio Mineiro, durante reunião para decidir prazo de instalação da sede do Corpo dos Bombeiros
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já liberou um caminhão 
para o atendimento das 
ocorrências, no valor de 
R$ 1 milhão, uma van que 
é uma UR (Unidade de Res-
gate) e uma caminhonete, 
que já temos a emenda, e 
o Município irá comprar”.

Atualmente, as ocorrên-
cias de Cachoeira Paulista 
são atendidas pelas corpo-
rações de cidades vizinhas. 
“Serão 15 bombeiros que 
atenderão as ocorrências 
em Cachoeira, trabalhando 
em regime de plantão. Es-
tamos na fase de conclusão 
da obra, iniciamos a pintura 
do local”.

ExpoPinda é retomada com programação no Parque da Cidade
Festa marcada para novembro conta com planejamento para promover o trabalho dos agropecuaristas do município

A ExpoPinda está de volta. 
O evento será realizado entre 
os dias 6 e 13 de novembro 
no Parque da Cidade, com o 
objetivo de promover o traba-
lho dos agropecuaristas, além 
de fortalecer a produção. A 
organização conta com shows 
e praça de alimentação.

O evento é organizado pelo 
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Sindicato Rural e Município. 
“Teremos o tradicional torneio 
leiteiro de gado, uma etapa 
nacional do torneiro leiteiro de 
cabras, exposição de animais, 
exposição de pequenos ani-
mais, apresentação de cães da 
raça border collie, que são cães 
de pastoreios, dentre outras 
atrações”, explicou o respon-
sável pela entidade, Carlos 
Lopes. A expectativa é que a 
exposição siga os moldes an-
teriores, mas ampliada e com 

mais atrações para fortalecer 
os agricultores e estimular a 
geração de novos postos de 
trabalho e renda. O projeto 
envolve diversas secretarias. 
“Após dois anos sem a feira, 
hoje, com o fim da pandemia, 
podemos voltar a trabalhar 
a cultura e o turismo nesta 
iniciativa, que terá também 
a participação de artistas do 
chamamento público mu-
nicipal, como Fundo Social, 
com artesanato, estande do 

Novo Turismo”, destacou o 
secretário adjunto de Cultura 
e Turismo, Ricardo Flores.

No fim de setembro, uma 
reunião entre Prefeitura e 
Sindicato debateu a organiza-
ção do evento. “Estamos com a 
vontade de apresentar nossos 
trabalhos em relação ao que se 
é feito em Pinda. Deste modo, a 
expectativa é muito boa, esta-
mos ansiosos para este evento 
futuro, um grande projeto para 
a cidade”, finalizou Lopes. Atividades em Pinda, que aposta na Expo para incentivar produtores
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RMVale tem fim de semana marcado pela violência contra a mulher
Marido mata a esposa e comete suicídio em Potim; moradora de Lorena é executada a tiros  em caso que segue indefinido

Área mais violenta do inte-
rior do estado nos últimos anos, 
a RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
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Norte) registrou o assassinato 
de duas mulheres no último 
fim de semana. Enquanto em 
Potim uma dona de casa foi 
morta pelo próprio marido, 
em Lorena uma moradora 
foi executada por criminosos 
ainda não identificados. 

O primeiro caso ocorreu por 
volta das 9h do último sábado 
(15) em uma  residência na 
estrada municipal Água Bran-
ca, no bairro Água Branca, em 
Potim. De acordo com a Polícia 
Civil, vizinhos de um casal acio-
naram a Polícia Militar após 

ouvirem gritos. Ao entrar no 
imóvel, os PM’s se depararam 
com o corpo de um homem, de 
36 anos, caído no chão da sala. 
Próximo a uma faca, o cadáver 
apresentava um corte profun-
do no pescoço e um sinal de 
mordida nas costas. 

Dando continuidade a visto-
ria na casa, os PM’s encontra-
ram o corpo de uma mulher, de 
também 36 anos, no banheiro. 
A vítima tinha sete perfurações 
causadas por faca. 

Após examinar a cena do 
crime, os peritos da Polícia 
Civil concluíram que o marido 
matou a esposa e depois se 
suicidou com a mesma arma 
branca. A corporação trabalha 
com a hipótese de que o fato 
teve como motivação uma 
briga causada por ciúmes. 

O segundo caso foi registra-
do no fim da noite do último 

sábado na rua Olavo Bilac, no 
bairro Vila Passos, em Lorena. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a Polícia Militar foi 
acionada por moradores da 
via que ouviram o barulho de 
diversos disparos de arma de 
fogo. Ao chegar no local indica-
do, os PM’s encontraram uma 
mulher, de 32 anos, baleada na 
calçada. Atingida nas regiões 
da cabeça e do tórax, a vítima 
foi encaminhada ao Pronto 
Socorro de Lorena, mas não 
resistiu aos ferimentos.

Durante o trabalho de perí-
cia, a Polícia Civil encontrou 
um cachimbo de crack caído 
próximo ao local que a mulher 
havia sido baleada. Além de 
afirmar que não há testemu-
nhas e nem imagens gravadas 
do crime, a corporação revelou 
à rádio CBN que a vítima era 
investigada por participação 

no tráfico de drogas na cidade 
de Araras, que fica na Região 
Metropolitana de Araras.

Apesar da falta de testemu-
nhas e de registros da ação vio-
lenta, a Polícia Civil de Lorena 
instaurou um inquérito para 
tentar identificar a motivação 
e os autores do homicídio.
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Endividamento cresce e atinge 
quase 80% das famílias no ano
Pindamonhangaba e Lorena registram alta da inadimplência nos 
últimos meses; Guaratinguetá tem estabilidade nos últimos 12 meses

O número de famílias endi-
vidadas atingiu, em setembro, 
79,3% do total de lares no país, 
informou a CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo). A alta de 
devedores foi de 0,3 ponto 
percentual em setembro em 
relação a agosto. Em um ano, o 
avanço foi de 5,3 pontos.

O número de pessoas que 
atrasaram o pagamento de 
contas de consumo ou de 
dívidas também cresceu em 
setembro, alcançando 30% do 
total de famílias no país. A ter-
ceira alta consecutiva levou o 
indicador ao maior percentual 
desde 2010.

A situação é pior para as 
famílias de baixa renda. Nos 
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lares com renda inferior a dez 
salários mínimos, o endivida-
mento superou os 80% pela 
primeira vez.

Na região, também foi re-
gistrada alta na inclusão de 
consumidores inadimplentes 
na lista do SCPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito). Segundo 
a Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba, 
de janeiro de 2021 a outubro 
2021, foram incluídos 3.411 
consumidores na lista do SCPC. 
Já de janeiro de 2022 a outu-
bro de 2022, o número saltou 
para 13.136 nomes, alta de 
286%.

Lorena – O número de re-
gistros de inadimplentes, de 
acordo com o banco de dados 
da Associação Comercial de 
Lorena, avançou 1,35% no ter-
ceiro trimestre contra o trimes-
tre imediatamente anterior, 

segundo dados de cadastros 
dos associados.

Em Guaratinguetá a situação 
é diferente. Segundo a Associa-
ção Comercial e Empresarial, o 
número de inclusões no SCPC 
em 2021 foi de 6.610. Já em 
2022, até setembro, foram 
6.388 inclusões. O índice mos-
tra uma ligeira queda.

A Peic (Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor), da CNC, conside-
ra dívidas a vencer no cheque 
pré-datado, cartão de crédito, 

cheque especial, carnê de loja, 
crédito consignado, emprésti-
mo pessoal, prestação de carro 
e de casa.

Responsável pela apuração, a 
economista da CNC, Izis Ferrei-
ra, atribui o aumento das altas 
taxas de juros, que encarecem 
as dívidas já contraídas. Se-
gundo a entidade, as taxas de 
juros nas linhas de crédito para 
pessoas físicas cresceram 13,5 
pontos percentuais em um ano, 
chegando à média de 53,9%, a 
maior taxa desde abril de 2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 29/2022 PROC. Nº 531/2022
O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
prestação de serviço telefônico móvel, na modalidade local e longa distância, para tráfego 
de voz, dados e acesso à Internet banda larga sem fio, através da tecnologia 3G/4G, 
mediante o fornecimento de celular smartphone, a realizar-se às 09h30min do dia 17 de 
novembro 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
EDITAL – NOTA DE REABERTURA

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 23/2022 PROC. Nº 423/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
parcelada de emulsão asfáltica RR-2C que serão utilizados na pavimentação das vias 
urbanas do município e para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais 
pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 28 de Outubro de 2022, 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala
de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.
sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 28/2022 PROC. Nº 529/2022
O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para cessão de uso de solução tecnológica de gestão educacional em plataforma web, 
contemplando software de gestão e portal de educação pelo período de 12 meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 07 de novembro 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 MUNICIPAL DE LORENA 
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. 408/2022-SUP; 6171/2022-GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação da palestra “Relacionamento 
Professor x Aluno”, que será prestada nas condições estabelecidas neste contrato e na 
proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. Prazo:dois 
meses.
CONTRATADA: INSTITUTO DIALOGARE - CNPJ: 47.563.739/0001-75 - VENCEDORA DO 
ITEM: 1. VALOR TOTAL: R$ 600,00 (seiscentos reais) - DATA DE ASSINATURA: 17/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PE Nº 24/22- PROC. Nº 295/22
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços em manutenção preventiva, manutenção corretiva, 
calibração de equipamentos e serviço de reposição de peças para equipamentos 
médicos e de fisioterapia para o Ambulatório de especialidades II, Centro Especializado 
em Reabilitação III, Centro de Especialidades odontológicas e Atenção Básica. Prazo: 12 
(doze) meses.
CONTRATADA: MEDSYSTEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 
04.211.341/0001-67 - VENCEDORA DOS ITENS: 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 86. VALOR TOTAL: R$ 11.533,80 (onze mil e quinhentos e trinta e três reais e oitenta 
centavos) - DATA DE ASSINATURA: 17/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 02 - Contrato 93/19 – PP 47/19 – Proc. Lic. 241/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ECOVALE SERVICOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ Nº: 16.563.621/0001-13
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência 
do Contrato nº 93/19, decorrente do Processo Licitatório nº 241/19, Pregão Presencial nº 
47/19, firmado em 30 de maio de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (três) meses, a partir de 30 de setembro 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 03 (três) meses, é de R$ 63.203,04 (sessenta 
e três mil, duzentos e três reais e quatro centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 08 – Contrato nº 185/20 – CP 06/20 – Proc. nº 380/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
- CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência 
do Contrato nº 185/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 380/2020, Concorrência 
Pública nº 06/2020, firmado em 16 de outubro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 16/10/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 09 - Contrato 265/20 – TP 32/20 – Processo Licit 499/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
- CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência 
do Contrato nº 265/20, decorrente do Processo Licitatório nº 499/20, Tomada de Preços nº 
32/20, firmado em 16 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 16/10/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor global 
do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022

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 528/2022-SUP; 
7317/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de persianas verticais para atender as necessidades da Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural. CONTRATADA: GALVAO & RIBEIRO COM.DE MATS. 
E EQUIPTOS DE PESCA, ESPORTE E LAZER LTDA CNPJ/MF Nº: 30.435.742/0001-00
DATA DA ASSINATURA: 18/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO

PP Nº 21/2022 - PROC. Nº 402/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de 
Contrato do processo acima referido, onde lê-se: “EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 
36/2022 - PROC. Nº 405/2022” leia-se “EXTRATO DE CONTRATO – PP Nº 21/2022 - 
PROC. Nº 402/2022”.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 37/2022 - PROC. Nº 412/2022
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 complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é Aquisição de cadeiras de rodas motorizadas sob medida, com descrição 
conforme tabela Sigtap, para atender as necessidades da Secretária de Saúde, de acordo 
com o Projeto de Lei nº 111/2021, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão do contrato.
Empresa: FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ: 94.132.024/0001-48
Vencedora do lote: 01.
Valor Total: R$ 78.100,00 (Setenta e Oito mil e Cem Reais).
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 37/2022 - PROC. Nº 412/2022

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 complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, cujo objeto é Registro de preços para aquisição de matéria primas a serem 
utilizadas para produção de medicamentos na farmácia de manipulação de Lorena, pelo 
período de 12 meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a 
contratação das empresas vencedoras, com a emissão do contrato.
Empresa: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA – ME - CNPJ: 13.085.369/0001-96
Vencedora do lote: 01.
Valor Total: R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).
Empresa: ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ: 68.577.063/0001-49
Vencedora dos lotes: 02, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64.
Valor Total: R$ 204.918,00 (Duzentos e Quatro Mil e Novecentos e Dezoito Reais).
Empresa: SUPREMA FARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ: 
31.287.695/0001-68
Vencedora dos lotes: 03, 08 e 10.
Valor Total: R$ 7.380,00 (Sete Mil e Trezentos e Oitenta Reais).
Empresa: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA – ME - CNPJ: 
04.522.343/0001-77
Vencedora dos lotes: 04, 05, 06, 07 e 09.
Valor Total: R$ 20.830,00 (Vinte Mil e Oitocentos e Trinta Reais).
Empresa: M.F. COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
20.853.918/0001-90
Vencedora do lote: 50.
Valor Total: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 042/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 383/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA 
ESMERALDA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Abertura: 20/10/2022 – Sessão Pública: 03/11/2022 – 09:30h. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.  

Cruzeiro, 18 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2022 - 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2022, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS 
E MATERIAL PARA PINTURA , de acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo 
de Referência do edital, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital poderão 
ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e 
no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das 
propostas. DATA: 31/10/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. OC: 853300801002022OC00064 
(Ampla Concorrência) e (Cota Reservada). LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora 
de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade 
de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 
18 de outubro de 2022. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2022 - 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
73/2022, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
de acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital, a 
ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.
bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital poderão ser obtidas 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, 
por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.
piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. 
DATA: 31/10/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. OC: 853300801002022OC00063. LOCAL: 
Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça 
D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será 
realizada a sessão de abertura.  Piquete, 18 de outubro de 2022. ROMULO KAZIMIERZ 
LUSZCZYNSKI - PREFEITO MUNICIPAL

Placa com pedido para ajuda financeira é mostra de situação complicada nos últimos anos; ano de recuperação ainda é marcado por dívidas
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Outubro Rosa segue com série de ações 
de conscientização e exames pela região
Cidades reforçam cronograma de atividades de prevenção contra o câncer de mama e de colo de útero

As atividades do Outubro 
Rosa continuam pela RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te). Com foco em estimular a 
prevenção e conscientizar as 
mulheres sobre o diagnóstico 
precoce, prefeituras da região 
realizam uma série de ações 
especiais que envolvem a rede 
assistência básica de saúde.

Nas primeiras semanas do 
mês, mutirões, palestras e 
encontros fizeram parte da 
programação das secretarias 
de Saúde. O trabalho, um dos 
pioneiros entre campanhas 
que definem um mês como 
marca de atendimento contra 
doenças diversas, é colocado 
como essencial para a cons-
cientização e a busca pela 
cura. De acordo com levanta-
mento, um em cada três casos 
de câncer pode ser curado se 
descoberto ainda no início, 
como destacou a secretaria 
de Saúde de Caraguatatuba. 
“Alguns tipos de câncer, entre 
eles o de mama, apresentam 
sinais e sintomas em suas 
fases iniciais, e detectá-los 
precocemente traz melhores 
resultados no tratamento e 
ajuda a reduzir a mortalida-
de”, justificou o responsável 
pela pasta, Gustavo Boher.

Bruna Silva
RMVale

A Prefeitura reforçou que 
há cerca de três anos o aten-
dimento feminino é realizado 
no Centro de Referência da 
Mulher, o Pró-Mulher, com 
acolhimento para consultas 
ginecológicas, obstetrícia, 
psicoterapia, nutricionista, 
assistência social, planeja-
mento familiar, mamogra-
fia, densitometria óssea, 
ultrassonografias de ma-
mas, transvaginal, pélvica e 
obstétrica e procedimentos 
ginecológicos.

No município, as UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde) e as 
equipes de ESF’s (Estratégia 
Saúde da Família) também re-
alizarão ações de conscienti-
zação e coleta de Papanicolau. 
Em casos necessários haverá 
encaminhamento. O exame de 
mamografia é indicado para 
mulheres acima de quarenta 
anos e deve ser realizado uma 
vez por ano. Para o público 
feminino acima de sessenta 
anos, a indicação é que o 
procedimento seja feito a 
cada dois anos. 

Em Pindamonhangaba, a 
equipe de atendimento rea-
lizou um mutirão de coleta 
de preventivo e exames para 
identificação de câncer de 
colo de útero, além de expan-
dir o número de procedimen-
to de mamografias. “Teremos 
vários serviços voltados para 
o público feminino, distribui-

ção de material e orientação 
com nossos profissionais e 
parceiros”, assegurou a secre-
tária de Saúde, Ana Claudia 
Macedo.

No PSF Cidade Jardim serão 
realizadas atividades nesta 
quinta-feira (20), como a 
distribuição de panfletos 
e orientações às mulheres 
que frequentam a unidade. 
O espaço terá ainda palestra 
sobre arteterapia e uso de 
práticas artísticas para gerar 
bem-estar, autoestima e tran-
quilidade.

O Cidade Jardim terá, no 

próximo dia 26, ações com 
o grupo de mulheres que 
receberão instruções sobre 
saúde, sexualidade e formas 
de prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis.

Guaratinguetá – A secreta-
ria de Saúde preparou uma 
programação especial que 
inclui a realização de pales-
tras sobre o tema, além de 
ofertas de exames em vários 
pontos da cidade. 

O trabalho segue hoje com 
orientações e roda de con-
versa no PSF Pingo de Ouro, 
Dia da Beleza “Todos vestem 

Rosa” no UBS Jardim do Vale e 
no UBS Cohab. Na quinta-feira 
(20), o ESF Tamandaré recebe 
a palestra “Câncer de Mama: 
o que toda mulher precisa 
saber”, e na sexta-feira (21), 
ações da ESF Rocinha.

Lorena – A Prefeitura tam-
bém tem oferecido uma série 
de ações da campanha Outu-
bro Rosa. No trabalho contra 
o câncer de mama, Lorena re-
aliza ações de prevenção nas 
UBS’s e ESF’s, durante todo o 
mês. Entre as ações, exames 
preventivo/papanicolau (para 
mulheres de 25 a 65 anos); 

agendamento de mamografia 
(para mulheres de 50 a 69 
anos) e teste rápido de HIV e 
sífilis (para todas as idades).

O trabalho continua no 
próximo sábado (22) nos 
bairros Cecap, Industrial, 
Comerciários 1 e 2, Santo 
Antônio, Parque das Rodovias 
e São Roque.

O objetivo da Prefeitura é 
atender, preferencialmente, 
mulheres que estão com exa-
mes preventivos em atraso, 
ou seja, realizado pela última 
vez há mais de três anos.

Cruzeiro – Em uma parceria 
com o Hospital Santa Casa e a 
Liga de Oncologia de Taubaté, 
a Prefeitura de Cruzeiro tem 
realizado centenas de exa-
mes, consultas e orientações 
conta o câncer de mama e 
próstata. Parte das ações 
foram realizadas no dia 8, no 
AME (Ambulatório Municipal 
de Especialidades). Ao todo 
foram 160 atendimentos 
realizados.

Cachoeira Paulista – O mu-
nicípio é outro da região com 
atividades pelo Outubro Rosa. 
Cachoeira tem atendimentos 
e ações hoje, no bairro Em-
baú; no PSE no Vila Carmem, 
na próxima sexta-feira (21); 
Embaúzinho, também na 
sexta-feira (21), Turma 26 na 
próxima terça-feira (24), e no 
Lar das Crianças, no próximo 
dia 25.

Exame realizado em Pindamonhangaba; cidades investem em atendimento no combate ao câncer de mama

Foto: Reprodução

Lorena recebe o projeto “Brinquedoteca – A Arte de Brincar 2”
Escolas contam com estrutura para leitura, livros e brinquedos; ação do Ministério do Turismo tem apoio do setor privado

A secretaria de Educação 
de Lorena está recebendo o 
projeto “Brinquedoteca – A 
Arte de Brincar 2”, que vai 
contemplar quatro escolas 
municipais com estruturas 
de brinquedotecas, além de 
livros e brinquedos educa-
tivos. 

As entregas, iniciadas nes-
ta segunda-feira (17) serão 
realizadas até a próxima 
quinta-feira (20).

As estruturas têm formato 
de cubo e contém gavetas 
para guardar os brinque-
dos e jogos, e nichos para 
armazenamento dos livros. 
Além disso, acompanham 
16 banquinhos coloridos 
para acomodar os pequenos 

Da Redação
Lorena

durante as atividades.
Cada estrutura de brin-

quedoteca conta com trinta 
livros de literatura infan-
til, sendo cinco títulos em 
braile, e trinta brinquedos 
educativos, que estimulam o 
aprendizado, a curiosidade 
e a criatividade.

Todas as atividades são 
viabilizadas pela Lei de In-
centivo à Cultura e realiza-
das pelo Ministério do Turis-
mo, via secretaria Especial 
de Cultura. O projeto é uma 
produção da Sancell Produ-
ções e Eventos Ltda EPP. Em 
Lorena, a ação conta com o 
patrocínio da Valgroup e 
apoio da Prefeitura.

A Arte de Brincar 2 está 
em sua segunda edição e já 
beneficiou mais de 7,2 mil 
crianças pelo Brasil. Além 
da entrega do kit, as escolas 

receberão oficinas de leitura 
e atividades recreativas, com 
duração de duas horas cada. 
Essas oficinas são voltadas a 
estudantes de 0 a 12 anos, 
sendo 40 alunos por sessão.

Confira abaixo
a programação:

Quarta-feira (19):
• EM Ignez Cardoso Fer-

reira – Bairro do Campinho;
• Entrega do kit: 9h / Ofi-

cinas: 9h30 e 14h.
Quinta-feira (20):
• EM Prof.ª Hermínia Fi-

gueira de Azevedo Almeida 
– Bairro dos Ipês;

• Entrega do kit: 9h / Ofi-
cinas: 9h30 e 13h30.

CENTRO 
CARDIOLÓGICO


