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Pelo menos cinco bairros de 
Cunha perderam pontes que 
eram usadas por moradores 
e motoristas. A Prefeitura está 
realizando manutenção em 
pontos de acesso considerados 
críticos, e confirmou a instala-
ção de novas pontes. O trabalho 
é feito periodicamente a cada 
dois anos, mas precisou ser 
antecipado devido as chuvas 
dos últimos dias.

Um dos bairros mais afetados 
pelas tempestades é o Capivara. 
Nessa região, a Prefeitura con-

firmou que a ponte foi comple-
tamente arrancada pela força 
das águas. No Barro Vermelho, 
a equipe de manutenção fez 
um trabalho de recuperação 
de uma tubulação de segunda à 
sexta-feira (11) da última sema-
na. Mas no sábado, a chuva foi 
tão intensa que a água arrancou 
toda tubulação. O setor instalou 
uma ponte de madeira no local.

Assim como ocorreu com o 
bairro Capivara, houve também 
em outras regiões de Cunha que 
estão se pontes. Cabeceiras de 
pontes também ficaram com-
prometidas e destruídas. De 
acordo com o prefeito Professor 

José Éder (PSDB), a manutenção 
das pontes é feita de maneira 
frequente a cada ano. Porém, 
com o volume de água das úl-
timas chuvas, diversos bairros 
da cidade perderam o acesso.

“A gente faz esse reparo du-
rante todo o ano. São pontes 
de madeira e o tempo de vida 
da madeira nas condições cli-
máticas não é muito grande, 
em torno de dois anos. Temos 
cerca de 400 a 500 pontes no 
município e isso requer manu-
tenção periódica. A população 
doa madeiras, pranchas para 
colocarmos nas pontes”, expli-
cou o prefeito.

Leandro Oliveira
Cunha

O custo para fazer o reparo 
ou a instalação de uma nova 
ponte ficam em torno de R$ 8 
mil. São compradas pranchas 
de madeiras, pregos e outros 
materiais para construção de 
um acesso. Além dos bairros 
Capivara e Barro Vermelho, a 
Bocaininha, Balaieiro, Ribeirão, 
Bananal e Paineira tiveram 
registros de danos estruturais 
a pontes.

A Prefeitura também monito-
ra áreas de risco no município e 
pontos onde foram registradas 
quedas de barreiras. “Houve 
muita chuva e deslizamentos. 
Eu tenho andado muito pelas 

Prefeitura inicia execução de obras depois de pontes 
serem arrastadas durante fortes chuvas em Cunha

Com alto índice de vacinação atrasada, Pinda 
tem 80% de óbitos com esquema incompleto
Secretaria de Saúde tenta adequar atendimento para evitar maior atraso na imunização contra a doença; Município 
sofre com aumento de internações e chega a registrar cinco mortes causadas pelo novo coronavírus em quatro dias

Diante da crescente de casos 
de Covid-19, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba emitiu um 
novo alerta, no início desta 
semana, acerca dos óbitos 
de moradores que estavam 
com o ciclo de imunização 
incompleto. Das cinco mortes 
que ocorreram no último fim 
de semana, 80% não haviam 
finalizado o esquema vacinal. 
A cidade tem mais de 54 mil 
imunizados que seguem sem 
a segunda e terceira dose.

Anteriormente, o Município 
já havia alertado a população 
sobre a vacinação, quando 
identificou que 60% das hos-
pitalizações eram de pacien-
tes que não tinham tomado 
a primeira ou segunda dose 
da vacina contra a Covid-19. 
Assim como o restante do país, 
Pindamonhangaba observou 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

a elevação nos casos gripais 
após as festividades de fim de 
semana. Somente em janeiro 
foram identificados mais de 3,8 
mil novos casos, além de vinte 
falecimentos.

Conforme dados da secre-
taria de Saúde, ao menos 45 
pessoas estão internadas entre 
casos confirmados e suspeitos. 
Atualmente, a UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) pública 
opera em 80%, enquanto a 
privada em 83%. Somando 
os leitos públicos e privados 
de enfermaria a capacidade 
também é de 80%.

Ao todo, a cidade já identifi-
cou 24,5 mil casos de coronaví-
rus. Mais de 1,2 mil moradores 
(entre confirmados e suspeitos) 
estão isolados como meio de 
conter a proliferação do vírus 
que vitimou 458 pessoas.

Atrasados – Segundo dados 
da Prefeitura, a cidade tem hoje 
mais de 54 mil pessoas que ain-
da não receberam a segunda ou 

a terceira doses da imunização 
contra o novo coronavírus. Um 
levantamento da secretaria de 
Saúde destacou que até o últi-

mo dia 31, 9.074 moradores 
aptos a receber a segunda dose 
ainda não haviam procurado 
um posto de vacinação. Já 

na terceira dose, o número é 
de 45.038 pessoas, ou seja, 
atualmente, existem 54.112 
pindenses com o esquema 

vacinal incompleto.
A secretaria reforçou a ne-

cessidade que a população 
procure os postos, conforme 
a esquematização municipal. 
Em casos de sintomas gripais 
a orientação é procurar um dos 
gripários (Pronto Socorro, Uni-
dade de Pronto Atendimento 
de Moreira César, Unidade de 
Pronto Atendimento do Arare-
tama e Centro de Tratamento 
Covid do Cidade Nova).

“É possível que tenhamos 
uma semana em que os fal-
tosos resolvam ir aos postos 
tomar as vacinas, e que os no-
vos a serem vacinados também 
colaborem. Da mesma forma, 
corremos o risco dessas pes-
soas, que já estão em atraso, 
permanecerem sem compare-
cer às unidades, e de que novas 
pessoas do calendário também 
venham a faltar. Por isso é difí-
cil prevermos uma tendência”, 
analisou a secretária adjunta 
de Saúde, Ana Cláudia Macedo.

Preparação para vacinação em Pinda, que enfrenta alto índice de não imunizados e aumento de internações
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estradas rurais e nós tivemos 
muitos deslizamentos de terra, 
interdição de estradas nas 
regiões mais altas. Barrancos 

inteiros caíram. Às vezes você 
tira o barranco em um dia, e no 
outro dia cai mais uma quanti-
dade no mesmo lugar”.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 011/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 51/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA), COMPREENDENDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA, PREVENTIVA E DISPONIBILIZAÇÃO DE OPERADOR, VISANDO 
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

 Abertura: 25/02/2022 – Sessão Pública: 14/03/2022 – 09h30min. 
 

 O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de início abaixo indicada.                                          

Cruzeiro, 24 de fevereiro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas/SP, torna pública a Classificação Final do Processo 
Seletivo nº 1/2022. A versão integral do EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E ANEXO I, 
estão disponíveis para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
e nos sites www.publiconsult.com.br e www.lavrinhas.sp.gov.br.Lavrinhas, 03 de março 
de 2022. – José Benedito da Silva - Prefeito

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas /SP, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Processo 
Seletivo nº 1/2022, tendo em vista a conclusão de todas as etapas relativas ao certame 
em tela, prazos recursais e demais exigências.                                                                                     
Lavrinhas, 03 de março de 2022 – José Benedito da Silva  - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA da Nota Julgamento de Habilitação:

TOMADA DE PREÇO 01/2022 – PROCESSO Nº 17/2022
O Município de Lorena-SP torna público a errata da nota de julgamento de Habilitação da 
TOMADA DE PREÇO 01/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, na Estrada Municipal 
Chiquito de Aquino – Bairro Mondesir.
Sendo que a publicação vinculada no dia 25 de fevereiro de 2022 saiu que a empresa 
OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP foi HABILITADA e a empresa SKATEPARKS 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi INABILITADA, mas conforme ata de sessão 
extraordinária do dia 24 de fevereiro de 2022 corrigimos a publicação, sendo que o correto 
é que a empresa SKATEPARKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi HABILITADA e a 
empresa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP foi INABILITADA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
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 Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 47/2022-SUP; 856/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipes determinados, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M.B.A. RIBEIRO OTICA LTDA – CNPJ/MF Nº: 03.123.722/0001-21 - DATA 
DA ASSINATURA: 03/03/22


