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Moradores reclamam dos postos de 
saúde fechados no feriado em Lorena
Saúde garante que vai melhorar logística de atendimento, e que pacientes não ficarão desamparados

Andréa Moroni
RMVale

Moradores de Lorena ques-
tionaram o fechamento dos 
postos de saúde durante o 
feriado prolongado de Fina-
dos. De acordo com relatos de 
pacientes, os ESF’s (Estratégia 
Saúde da Família) fecharam no 
último dia 28 e só voltaram a 
reabrir na quinta-feira, dia 3. A 
Saúde garantiu que o serviço fi-
cou interrompido por dois dias 
e que debate a possibilidade de 
um novo planejamento.

Morador da Vila Rica, Mau-
rício Castro levou o questiona-
mento durante a transmissão 
do programa Atos no Rádio, 
questionando o motivo que 
levou a gestão atual a fechar 
os postos nesses dias. Segundo 
ele, a população sofre com falta 
de respeito, falta de remédio e 
médicos. “Posto de Saúde não 
pode ser fechado porque a 
saúde não espera”.

Outra ouvinte, Dorinha Reis, 
também se manifestou. “Posto 
médico e UBS não deveriam ESF da Vila dos Comerciários; atendimento nas unidades deve ser debatido com focos em novos feriados

emendar feriado. Muitos têm 
consulta marcada e o médico 
não aparece”. Opinião reforça-
da por Jorge da Silva, “saúde é 
serviço de emergência, igual 
a garagem e segurança mu-
nicipal”.

Prefeitura – O secretário de 
Saúde de Lorena, Adaílton José 
Pinto, explicou que o feriado 
do dia do Servidor Público, 
comemorado no último dia 
28 (sexta-feira) foi transferido 
para segunda-feira (31) e, na 
terça-feira (1), foi decretado 
ponto facultativo. “Na segun-
da-feira, nossas UBS (Unidade 
Básica de Saúde) funcionaram 
normalmente, apesar do fe-
riado. Na terça-feira, que foi 
ponto facultativo, o transpor-
te (de pacientes) funcionou 
normalmente, mas os postos 
fecharam. Mas os casos de 
urgência e emergência são 
atendidos pelo Pronto Socorro”.

Adailton ressaltou que nos 
feriados, a parte administrativa 
da saúde não funciona, mas 
que o serviço de transporte de 
pacientes não é interrompi-
do. “Quanto às consultas nos 

postos, que ficam fechados no 
feriado, é feito um remaneja-
mento para que as pessoas não 
deixem de ser atendidas. Nesse 
feriado de Finados, se alguém 
teve problemas com a remarca-
ção da consulta deve procurar 
a secretaria de Saúde, que nós 
vamos resolver o problema”.

Para os próximos feriados, 
dos próximos dia 14 (aniver-
sário de Lorena) e dia 15 (Pro-
clamação da República), que 
também serão prolongados 
devido ao aniversário da cidade 
(14), o secretário informou que 
as UBS e os postinhos estarão 
fechados, mas o transporte vai 
funcionar e as emergências 
devem ser encaminhadas para 
o Pronto Socorro. “Nós estamos 
alinhando com nosso admi-
nistrativo um novo sistema de 
atendimento, principalmente 
para os feriados e pontos facul-
tativos, já que também teremos 
a Copa do Mundo pela frente. 
Nossa intenção é melhorar a 
logística e a comunicação com 
os munícipes para facilitar os 
atendimentos e o fornecimento 
de medicamentos”.

Foto: Divulgação SCML

Santa Casa de Lorena assina convênio para ampliar 
condição de excelência para atendimento ao idoso
Objetivo é implantar práticas para oferecer serviço; selo do Governo do Estado destaca entidades de melhor trabalho

A Santa Casa de Lorena 
assinou, no final do mês de 
outubro, o termo de adesão 
para obter o selo do “Amigo do 
Idoso”. A assinatura aconteceu 
na secretaria Estadual de Saú-
de, em São Paulo. Estiveram 
presentes no evento o superin-
tendente geral da Santa Casa, 
Dario Costa, a coordenadora 
da Saúde do Idoso, Cláudia 
Filó, e a médica técnica da 
secretaria Estadual de Saúde, 
Cristina Vilar.

O Selo do Amigo do Idoso, 
criado pelo governo do Estado 
em 2012, estabelece regras e 
práticas para um atendimento 
adequado direcionado à popu-
lação idosa. Tem como objetivo 
certificar hospitais que seguem 
um protocolo de atendimento 
exclusivo para os idosos. Já que 
estabelece um alto padrão de 
qualidade, o selo é concedido 
para um número reduzido de 
instituições de saúde do estado.

Este é o primeiro passo 
para obtenção do certificado 
concedido para instituições de 
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saúde com sistemas e critérios 
de excelência no atendimento 
à população idosa, o que inclui 
diversas ações de promoção 
de saúde para a faixa etária. 
“A obtenção deste certificado 
é um passo muito importante 
para a nossa Santa Casa”.

Para receber o selo do Estado 
é preciso implantar um comitê 
gestor local do projeto; obter 
um diagnóstico com os idosos 
que frequentam o hospital, 
seus cuidadores e profissionais; 
fazer um inventário das ações 
já realizadas pelo hospital, 
com foco nos idosos; inserir 
as ações voltadas ao idoso 
no plano/planejamento do 
hospital; elaborar plano de 
acessibilidade com foco nas 
necessidades dos idosos; ela-
borar estratégia de educação 
permanente em envelhecimen-
to e saúde do idoso para toda a 
equipe; identificar e incluir as 
necessidades dos idosos nas 
ações de humanização.

Após o cumprimento dessas 
ações, o hospital recebe o selo 
inicial, que é fundamental para 
demonstrar e desenvolver o 
melhor atendimento aos idosos 
no ambiente hospitalar.O superintendente geral da Santa Casa, Dario, Costa e a coordenadora da Saúde do Idoso, Cláudia Filó, durante assinatura de novo convênio
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Comercianntes projetam aquecimento nas 
contratações para fim de ano na RMVale
Pinda, Guará e Cruzeiro estão entre cidades com perspectivas de crescimento nas vendas e contratações

De acordo com um levan-
tamento feito pela CNDL 
(Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas) e pelo 
SPC (Serviço de Proteção de 
Crédito), em parceria com o 
Sebrae, 94,7 mil vagas tem-
porárias devem ser abertas 
no final do ano devido a Black 
Friday e ao Natal, número 
menor em relação ao ano 
passado, quando a projeção 
foi de 105.723 vagas.

Mas o menor número de 
contratações temporárias 
esse ano em relação a 2021 
pode ser pela queda de demis-
sões. A pesquisa aponta que 
87% das empresas não demiti-
ram nenhum funcionário nos 
últimos 3 meses.

As vagas que as empresas 
estão mais buscando são para 
vendedor (29%), ajudante 
(24%) e balconista (16%). 
Mulheres também são as pre-
feridas a serem contratadas 
em relação aos homens, com 
25% e 17% respectivamente. 
A maioria das empresas (55%) 
afirma que não se importam 
com o gênero dos profissio-
nais. Pelo menos 61% das 
empresas destacam que pre-
ferem contratar jovens com 
idade entre 16 e 34 anos.

São Paulo – O varejo pau-
lista deve encerrar o último 
trimestre do ano com a gera-
ção de cerca de 47,5 mil pos-
tos de trabalho com carteira 
assinada, de acordo a Pesp 
(Pesquisa de Emprego no 
Estado de São Paulo), índice 
da Fecomercio-SP (Federação 
do Comércio de Bens Serviços 
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e Turismo do Estado de São 
Paulo). Se confirmados estes 
números, a criação de vagas 
será semelhante a registrada 
no mesmo período de 2021, 
quando o segmento gerou 
47.472 empregos celetistas 
no Estado.

RMVale – O comércio de 
São José dos Campos planeja 
abrir um bom volume de 
empregos temporários para 
o Natal de 2022. Isso é o que 
revela a mais recente pesqui-
sa da Associação Comercial 
e Industrial de São José dos 
Campos, feita em parceria 
com a Universidade de Tauba-
té por meio do Nupes (Núcleo 
Pesquisa Econômico-Sociais).

Segundo o levantamento, 
58% das lojas da cidade pre-
tendem contratar mão de 
obra temporária para reforçar 
suas equipes para as vendas 
de Natal, com 79,6% prevendo 
abrir até três vagas. Frente a 
2021, a expectativa de ge-
ração de empregos teve um 
crescimento de 30% este ano.

A previsão de vagas tempo-
rárias tem como base a expec-
tativa positiva do comércio de 
São José dos Campos para o 
Natal, apontada pela pesquisa 
ACI/Unitau.

Segundo o levantamento, 
80% dos lojistas da cidade es-
tão otimistas frente às vendas 
de Natal este ano, com 37% 
prevendo reforçar estoques 
além do volume registrado 
em 2021.

Pindamonhangaba – A 
cidade estima um acréscimo 
significativo nas contratações 
temporárias. Segundo o Sindi-
cato do Comércio, a abertura 
de novos pontos comerciais e 
a expectativa de crescimento 

Movimentação de consumidores no centro comercial de Guaratinguetá; cidades esperam por novas contratações para período especial para setor

nas vendas impulsionam as 
contratações. “Com inflação 
e desemprego em queda e 
número de empregos com 
carteira assinada crescendo, 
estamos estimando um cres-
cimento nas vendas do comér-
cio em torno de 19%”, afirmou 
Antônio Cozzi, presidente do 
Sincomercio.

Guaratinguetá – Em pes-
quisa realizada pela Aceg 
– Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá 
junto ao comércio local, 32% 
dos lojistas afirmaram ter 
intenção de contratar funcio-
nários temporários para as 
vendas de final de ano, já 52% 
dos entrevistados disseram 
não ter intenção de contratar. 
Quanto as vendas neste final 
de ano, 96% dos comerciantes 
esperam aumento em relação 
à 2021. Apenas 4% disseram 
não esperar aumento. A pes-
quisa entrevistou represen-
tantes do comércio varejista 
e prestadores de serviço.

Em Cruzeiro, o Sindicato do 
Comércio prevê que haverá 
contratações temporárias por 
alguns comerciantes. “Esta-
mos com uma expectativa boa 
para esse ano em relação ao 
passado. Apesar de não ser 
o ideal, como era antes da 
pandemia, deve haver mais 
contratações do que no ano 
passado”, informou Charles 
Fernandes, presidente do 
Sincomércio.  

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, o Sindicato do 
Comércio de Lorena não sou-
be informar as expectativas 
para o período e revelou não 
ter levantamento quanto a 
possibilidade de contratações.

*Tomografia  *Ultrassonografia *Raio-X *Angiotomografia *Mamografia



10 DE NOVEMBRO DE 2022 3

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

“

”.

Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 

140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Bertioga: Vendo casa 
em dois pavimen-
tos. Andar superior 
composto de sala, 
2 quartos, banheiro, 
cozinha e uma varan-
da nos fundos. Andar 
inferior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banhei-
ro social, 1 quarto 
e quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 

urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por gara-
gem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 
quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
ráp ido dos seus 

zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de ex-
periência. Aqui você 
é atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manuten-
ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétr ica em geral. 
Instalação e Manu-
tenção de concer-
tina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instala-
ção e manutenção 
de cerca elétrica. Au-
tomação industrial 
completa. O melhor 
preço da reg ião. 
Conf ira. Telefone: 
(12) 98896-8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem interesse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural, cachorro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

Bertioga: JE mate-
riais usados: Com-
pramos mater iais 

usados de constru-
ção, reforma e demo-
lição: Portas, janelas, 
vitrôs, pias, louças, 
portões, grades, ma-
deiras, esquadrias de 
alumínio, blocos de 
vidro e etc. Telefone: 
(11) 94180-8459

Guaratinguetá: Tra-
balhamos com mu-
das de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
Grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 

c abe los .  So l i c i te 
sua amostra grátis 
e receba o produto 
pagamento apenas 
o custo de envio para 
seu endereço. Telefo-
ne: (12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar, o 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que provoca a 
sensação de um sa-
bor incrível e único, 
um equilíbrio perfei-
to entre o doce e o 
amargo. Valor: 19.99. 
Telefone: (12) 98311-

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 

99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 045/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2022
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pão tipo francês, 
água mineral e gás GLP para atendimento às Secretarias da Administração e 
Finanças, Desenvolvimento Social e Econômico, Educação e Saúde, conforme 
descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 25/11/2022, às 09:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, a declaração de ME/EPP 
(se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte devidamente 
identificados ou avulsos e os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública, até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, 
em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.
Silveiras, 09 de novembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 046/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios; produtos 
hortifrutigranjeiros; carne bovina, suína, ave e embutidos, conforme descrições 
constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 29/11/2022, às 9:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, 
a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de 
ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, 
devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, 
poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que 
será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos 
exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no 
sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 09 de novembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - CARTA CONVITE Nº 01/2022 
  
A Câmara Municipal de Canas torna público aos interessados a realização da Carta Convite nº 
01/2022. 
Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro. 
Edital Disponível: Na Secretaria da Câmara ou site www.camaracanas.sp.gov.br 
Endereço: Rua Nossa Senhora Auxiliadora 500, centro, cep: 12615-000, Canas/SP 
Abertura das Propostas: 24/11/2022 – Quinta-feira - 13:00 horas  
Canas, 8 de novembro de 2022 
Servidor designado para Licitação: Luiz Fernando Coelho de Abreu 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO N.º 
565/2022-SUP e 8911/2022-GPRO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LORENA OBJETO: LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA 
ESCAVAÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE E DRENAGEM, NA RUA PADRE JOÃO 
RENAUDIN, OLARIA, LORENA/SP; com o fornecimento de equipamento e mão 
de obra (mobilização/desmobilização e operação), para atender as necessidades 
do município, conforme apresentado via Memo 963/2022 – GPRO 8911/2022, que 
serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato e na proposta. Prazo 
de 60 (sessenta) dias. CONTRATADA: VITÓRIA & VITÓRIA CONSTRUÇÕES 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 23.844.408/0001-45 - 
Vencedora dos itens: 1 e 2. VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). DATA 
DA ASSINATURA: 09/11/22.

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO – PE 405/22 – 
Proc. 5751/22 CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de cápsulas e embalagens 
a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação 
de Lorena, pelo período de 12 meses. Prazo de 
12 (doze) meses. CONTRATADA: EMVIPLAS 
EMBALAGENS LTDA EPP - CNPJ: 01.486.185/0001-
59 - Vencedora dos itens: 12, 20 a 24, e 28. VALOR 
TOTAL: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 09/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

TOMADA DE PREÇO nº 20/2022 – Proc. nº 421/2022
O Município de Lorena-SP torna público a data de abertura dos envelopes da 
TOMADA DE PREÇO nº 20/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para prestação de serviços de engenharia para obra de REFORMA DA PRAÇA 
CAP. MÓR MANOEL PEREIRA DE CASTRO na Rua Dom Bosco, s/nº, Bairro 
Centro, Lorena, SP. Fica marcado para o dia 11 de novembro de 2022 ás 09:30 
hrs a abertura de envelope de propostas das empresas habilitadas do certame. 
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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 43/2022 - PROC. Nº 451/2022
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 materiais para atender as 
necessidades do setor de Vigilância Sanitária, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação das 
empresas vencedoras, com a emissão do Contrato:
Empresa: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 
42.580.139/0001-00 Vencedora dos itens: 01.
Valor Total: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Empresa: NINE DIGITAL BANK – CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUCOES 
EMPRESARIAIS LTDA ME- CNPJ: 30.977.140/0001-85
Vencedora dos itens: 02, 03 e 08.
Valor Total: R$ 15.770,00 (quinze mil e setecentos e setenta reais).
Empresa: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 
LTDA ME - CNPJ: 34.425.883/0001-01 Vencedora dos itens: 04, 05, 06,07.
Valor Total: R$ 10.370,00 (dez mil e trezentos e setenta reais).
Empresa: MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA 50854232672 - CNPJ: 
39.852.391/0001-08 Vencedora dos itens: 09.
Valor Total: R$ 4.478,80 (quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta 
centavos).
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de nova Proposta

TP n°. 16/2022 - Proc. nº. 332/2022
O Município de Lorena-SP torna público o resultado da sessão extraordinária 
referente a Tomada de Preço 16/2022 que tem como objeto Contratação de 
empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para AMPLIAÇÃO 
DO PAÇO MUNICIPAL – SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, na Av. Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Bairro Olaria.
Cujo analisamos a nova proposta da empresa OSAKA CONSTRUTORA LTDA 
EPP no valor de R$ 305.569,55, e decidimos que a proposta está de acordo com 
o que é exigido em edital e declaramos a empresa OSAKA CONSTRUTORA LTDA 
EPP VENCEDORA.
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
Nota Julgamento de Habilitação:

Concorrência Pública n° 03/2022 - Proc. Nº 449/2022
O Município de Lorena-SP torna público que referente a CONCORRÊNCIA 
PUBLICA 03/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de engenharia para obras de INFRAESTRUTURA 
- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO 
MUNICIPIO DE LORENA E MURETA DE CONTENÇÃO CORREGO MANDI NA 
RUA CARLINO LUIZ DOS SANTOS.
A comissão de licitação com amparo na Súmula 473/STF ANULA O ATO 
ADMINISTRATIVO conforme lavrada a ata do dia 07 de novembro de 2022, 
REVOGANDO então a sessão de abertura de propostas de preços que iria ocorrer 
no dia 10 de novembro de 2022 às 14:00 h.
A comissão de licitação irá encaminhar as razões recursais apresentada pela 
empresa S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA para a Secretaria de Negócios 
Jurídicos para apreciação.
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 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 565/2022-SUP e 
8911/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para 
contratação da empresa VITÓRIA & VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.844.408/0001-45, inscrição 
estadual nº 265.059.916.116, com sede na Avenida Ângelo Modolo, n.º 1108, 1º 
andar, sala 02, bairro Residencial Di Napoli, Cerquilho/SP, CEP 18526192, e-mail 
vitoriacompra@gmail.com, telefone (15) 3384-1999, cujo objeto consiste na 
LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ESCAVAÇÃO DE CABECEIRA 
DE PONTE E DRENAGEM, NA RUA PADRE JOÃO RENAUDIN, OLARIA, 
LORENA/SP; com o fornecimento de equipamento e mão de obra (mobilização/
desmobilização e operação), para atender as necessidades do município. Data 
da assinatura: 09/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com 
fundamento no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, 
conforme disposição do Parecer exarado pela 
Procuradoria Municipal, considerando as justificativas 
constantes nos autos do presente processo, o ato de 
inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição 
de Vale Transportes para os Servidores através das 
empresas:
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba 
Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05 Processo 569/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba 
Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05 Processo 570/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba 
Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05 Processo 571/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba 
Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05 Processo 572/2022
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda
CNPJ 07.811.161/0001-04 Processo 573/2022
Empresa: J.S. Junior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20 Processo 574/2022
Empresa: J.S. Junior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20 Processo 575/2022
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20 Processo 576/2022
Empresa: Viva Transporte Coletivo Ltda
CNPJ 10.561.387/0001-09 Processo 577/2022
Empresa: Viva Transporte Coletivo Ltda
CNPJ 10.561.387/0001-09 Processo 578/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marrom Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37 Processo 579/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marrom Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37 Processo 580/2022
Data da assinatura: 28/10/2022 - 

Prefeito Sylvio Ballerini

PREFEITURA DE LORENA
Extrato de Inexigibilidade de Chamamento Público Processo nº 9493/2021

O Município de Lorena/SP torna pública a Ratificação da Inexigibilidade de 
Chamamento Público para celebrar Termo de Fomento com a OSC União Operária 
Futebol Clube, CNPJ 50.447.663/0001-27, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, visando a melhoria das dependências do clube, contendo 
as principais diretrizes que deverão nortear todo o serviço que será realizado 
no período de dois meses, com finalidade de suprir todas as carências hoje 
apresentadas no local. A Inexigibilidade do Chamamento Público está expressa 
nos termos do art. 29 e 31, “caput”, da Lei nº 13.019/2014, visto que os recursos 
são provenientes da Emenda Parlamentar Impositiva Municipal, no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). Admite-se impugnação a esta justificativa no prazo de 
5 (cinco) dias, a contar de sua publicação, a ser protocolada na sede da Prefeitura 
Municipal. Data de assinatura: 08/11/2022.

Estrada Cesare Zangrandi nº 2.255, Guaratinguetá - SP 
. 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Edital de Convocação para a 19ª Assembleia Geral da Sociedade Hipica de Guaratinguetá  

a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2022 (sábado) 
 
Com fulcro no artigo 51, I, do Estatuto Social, sirvo-me da presente para convocar todos os 

associados proprietarios, em gozo de seus direitos, em conformidade com o artigo 31 do Estatuto, para 
comparecer e participar da 19ª ASSEMBLEIA GERAL DA SOCIEDADE HÍPICA DE GUARATINGUETÁ, a 
realizar-se no próximo dia 10 de dezembro de 2022 (sábado),             no Salão Social da Sociedade Hipica de 
Guaratinguetá, na estrada Colônia do Piagui, nº 2255, Guaratinguetá/SP, com início às 10h30min, em primeira 
convocação, e as 11h30min, em segunda convocação, para discutir e votar a matéria constante da seguinte 
ORDEM DO DIA, em conformidade com o artigo 54, I e II do Estatuto: 

1. Deliberação e Aprovação das Demonstrações Financeiras (Balanço, 
Demonstração das Contas de Receita e Despesas) do exercício financeiro de 2021 
e o Relatório submetido pelo Conselho Deliberativo e Fiscal; 

2. Eleições: a) Eleição para renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo e Fiscal; b) 
Eleição da Diretoria Executiva 

Horários:  
Discussão e votação acerca da Deliberação das 

Demonstrações Financeiras de 2021 
 

11:30 às 12:00 

Eleições 12:00 às 16:00 
Apurações e Proclamação de Resultado 16:00 às 17:00 

 
A presente Convocação será realizada por edital publicado em jornal de Guaratinguetá e 

afixado nos quadros de aviso da Sociedade Hipica de Guaratinguetá, em cumprimento ao artigo 53 do Estatuto. 
O horário de votação foi estendido para garantir maior segurança aos associados e exercicio do direito de voto 
e escolha de seus representantes. 

A discussão e votação dos itens da pauta deverá obrigatoriamente obedecer aos quóruns 
estabelecidos na Legislação Civil e do Estatuto Social. 

Os interessados em se candidatar deverão cumprir as exigências previstas em Estatuto 
(artigo 63, §§ 4° e 5º; artigos 79 e 80 §1º), destacando-se que a inscrição do candidato a membro do Conselho 
Deliberativo e Fiscal bem como da Chapa completa dos candidatos da Diretoria Executiva deverão ser 
realizadas na secretaria da SHG, em formulário próprio no prazo de 15 (quinze) dias antecedentes à Assembleia 
Geral. 

Guaratinguetá, 01 de novembro de 2022. 
 

CARLOS WILSON DE OLIVEIRA REZENDE 
Presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal 

 
CESAR MEDEIROS ZANGRANDI 

Secretário do Conselho Deliberativo e Fiscal 
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Transtornos de gastos e serviços 
essenciais lideram reclamações
no Procon de Caraguatatuba
Mais de seiscentos procedimentos são efetuados e mais 
de mil atendimentos somente em setembro no município

Um levantamento realizado 
pelo Procon (Programa de Pro-
teção e Defesa do Consumidor) 
de Caraguatatuba apontou, em 
setembro, 643 procedimentos 
formalizados dos 1,3 mil aten-
dimentos. O mês foi marcado 
por reclamações de uso indevi-
do de dados bancários e cartões 
de crédito por terceiros, além 

Bruna Silva
Caraguatatuba

de fraude em pix.
Ao menos 719 registros 

envolveram orientações e en-
caminhamentos para outros 
órgãos. O relatório da institui-
ção contou com queixas rela-
cionadas a valores cobrados 
pela concessionária de energia 
elétrica na fatura do morador, 
diferentes do consumo médio 
da residência.

Ainda em setembro, foram 
registradas aproximadamente 
trezentas consultas simples, 

Atendimento no Procon de Caraguá; relatório destaca reclamações em serviços financeiros e essenciais

Foto: Reprodução Procon

assim como nove atendimen-
tos preliminares. Entre os 
serviços prestados à população 
também estão acordo, reclama-
ções e cadastro de Nota Fiscal 
Paulista. Conforme o Procon, 
mais de cem audiências foram 
marcadas no mesmo período, 
em 18, os fornecedores não 
compareceram na mediação 
de conflitos.

Para efetuar a queixa, o 
consumidor deve comparecer 
à sede do órgão pessoalmente 
ou por terceiros, desde que 
apresentem uma procuração. 
É necessário apresentar CPF, 
RG e a documentação que cor-
responde a reclamação, como 
nota fiscal, ordem de serviço 
ou até mesmo o comprovante 
de pagamento. O apontamento 
pode ser feito também pelo 
meio digital, através do aplica-
tivo Caraguatatuba 156. 

O atendimento presencial ao 
público é feito de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 16h30, 
na avenida Frei Pacífico Wag-
ner, nº 908, no Centro.

Foto: Gabriel Mota

Isenção de Zona Azul próximo a hospitais 
é aprovada por unanimidade em Lorena
Com o mesmo texto rejeitado em 2021, autor da proposta conta com apoio unânime na Câmara para impedir veto

Pouco mais de um ano 
após ser vetado pelo prefei-
to Sylvio Ballerini (PSDB) e 
ter a decisão mantida pelos 
vereadores, o projeto de 
lei que isenta motoristas 
de pagar a taxa da Zona 
Azul nas imediações dos 
hospitais, após passarem 
por atendimento médico, foi 
aprovado por unanimidade 
na Câmara, no último dia 
31. A expectativa do autor 
da proposta, o vereador Bru-
ninho Ribeiro (União Brasil), 
é para sanção do Executivo.

O texto propõe a isenção 
do pagamento da tarifa de 
estacionamento rotativo nas 
vias próximas à Santa Casa 
e à Unimed, determinando, 
inclusive, os pontos. Próxi-
mo ao Pronto Socorro, as 
ruas Marechal Mallet, Dom 
Bosco, Major Rodrigo Luiz 
e avenida Capitão Messias 
Ribeiro seriam isentas, en-
quanto no hospital particu-
lar, a retirada das taxas va-
leria para a praça Rosendo 
Pereira Leite, a avenida Pei-
xoto de Castro e a rua Nair 
Pereira Marton. A proposta 
também sugere a respon-
sabilização dos hospitais à 
emissão de comprovantes de 
comparecimento para serem 

Gabriel Mota 
Lorena

Veículos em frente à Santa Casa de Lorena; após um ano de veto, Câmara aprova a isenção do Zona Azul em áreas próximas a hospitais

de urgência ou emergência, 
sai do hospital com o ônus 
de uma multa”, justificou 
Ribeiro.

Mesmo vetado em ou-
tubro de 2021, o projeto 
voltou com o mesmo texto. 
“Eu fiquei surpreso com a 
ação dos vereadores (no 

entregues aos agentes.
“É a aclamação do povo 

que muitas das vezes não 
está focado naquele mo-
mento e também não acha 
agentes da empresa, não 
sabe onde comprar o cartão 
e, depois, além de estar com 
o prejuízo da saúde, em caso 

ano passado) que votaram 
a favor do veto, não posso 
dizer qual foi a intenção 
de cada um deles, mas me 
causou muita estranheza, 
porque no momento a Câ-
mara estava bem unida”, 
lembrou o vereador.

É justamente com os co-

legas do Legislativo que 
Bruninho Ribeiro conta, 
neste ano, para aprovar a 
proposta. “Hoje, a Câmara 
está bem inclinada a passar 
o projeto, mesmo que retor-
ne o veto. Então a gente está 
bem unido nessa intenção e 
não é um enfrentamento ao 

Executivo, pelo contrário” 
conclui o parlamentar.

Para defender a consti-
tucionalidade do texto, o 
autor da proposta alegou 
que a isenção pode não 
gerar ônus à Prefeitura, 
sugerindo que a cobrança 
seja transferida a outros 
pontos da cidade em que a 
Zona Azul não é aplicada. 

O projeto aguarda agora 
sanção ou veto de Sylvio 
Ballerini.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a empresa responsável pela 
operação do rotativo em Lo-
rena para questionar sobre 
a possibilidade de isenção 
e as reclamações sobre a 
falta de agentes pela cidade, 
mas não houve retorno até 
o fechamento da matéria.

Isenção na região – Gua-
ratinguetá adota a Zona 
Verde nas áreas dos hospi-
tais. Além da possibilidade 
de permanecer por até três 
horas na mesma vaga, o 
valor é inferior ao que é 
praticado em outros pon-
tos. A empresa responsável 
pela operação é a mesma 
que presta o serviço para 
Lorena. 

Em Aparecida, a Prefeitu-
ra sancionou, em 2021, uma 
lei que isenta o pagamento 
da tarifa nas áreas próximas 
à Santa Casa.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.


