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Com aumento de 17%, Pinda 
aprova orçamento de 2022
Prefeitura estima cerca de R$ 622 milhões; recursos do legislativo tem queda de 32%

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por unanimidade, a Câ-
mara de Pindamonhangaba 
aprovou na última sessão 
o projeto do Executivo 
referente à LOA (Lei Orça-
mentária Anual) de 2022, 
que prevê que o Município 
deverá contar com um or-
çamento de quase R$ 622 
milhões no próximo ano. 
Cerca de 17% superior ao 
de 2021, o montante terá 
mais de sua metade aplica-
da nas áreas da Educação e 
da Saúde.

Encaminhado ao Legisla-
tivo em 15 de outubro pelo 
prefeito Isael Domingues 
(PL), o projeto foi colo-
cado em discussão pelos 
vereadores na noite da 
última segunda-feira (6). 
Apesar do aval unânime, 
a proposta recebeu 272 
emendas impositivas dos 
parlamentares.

De acordo com o projeto, o 
Município estima uma recei-
ta orçamentária de R$ 621,9 
milhões para o exercício de 
2022. O valor supera em R$ 
90,597 milhões o orçamento 

Fotos: Marcelo A.dos Santos

de 2021, que foi de R$ 531,3 
milhões.

A pasta que contará com 
mais recursos no ano que 
vem será a da Saúde, que 
receberá o investimento 
de R$ 190,838 milhões. O 
montante é 27% maior que o 
aplicado em 2021, que che-
gou a R$ 149,821 milhões.

Já a segunda secretaria 
com maior orçamento para 
2022, será a da Educa-
ção, que contará com R$ 
153,184 milhões. O valor 
supera em 16% o anterior, 
que foi de R$ 132,039 
milhões.

Juntas, as pastas da Edu-
cação e da Saúde deverão 
receber R$ 344,042 mi-
lhões, que representa 55% 
do orçamento total da cida-
de para o exercício de 2022.

No comparativo com à LOA 
de 2021, a principal mudan-
ça na receita orçamentária 
para o ano que vem foi a 
redução dos recursos que 
serão destinados à Câmara. 
Enquanto o Legislativo teve 
neste ano um orçamento de 
R$ 19,5 milhões, ele contará 
em 2022 com R$ 13,2 mi-
lhões, representando uma 
queda de 32%.

Após o impedimento de-
vido às restrições impostas 
pela pandemia do novo co-
ronavírus, os atendimentos 
presenciais dos cartórios 
eleitorais foram retomados. 
O TRE (Tribunal de Regional 
Eleitoral) de São Paulo aposta 
na retomada gradativa para 
garantir assistência, a dez 
meses das eleições de 2022.

Para ser atendido, o eleitor 
deve realizar, obrigatoriamen-
te, o agendamento prévio por 
meio da plataforma JE Digital, 
disponível no site do TRE-SP, 
localizado em “Serviço ao elei-
tor - Atendimento Virtual”, ou 
ligando para o número 148.

Mesmo com o fim das res-
trições no Estado, a coleta de 
biometria e a realização da 
fotografia para o título perma-
necem suspensas, como medi-
da de prevenção ao Covid-19.

Ao eleitor, que pretende 
realizar o pagamento de mul-
tas por ausência nas últimas 
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Atendimento presencial é retomado em cartórios
Eleitores da região devem realizar agendamento prévio; cadastramento por meio de biometria segue suspenso

eleições, o TRE-SP está dis-
ponibilizando duas formas 
de pagamento realizadas 
diretamente no site da Justiça 
Eleitoral, por meio do Pag-
Tesouro, uma plataforma de 
recolhimento de valores ao 
Tesouro Nacional.

Ao acessar a página, o 
eleitor clica em atendimento 
online e depois multas – elei-
tor em débito e em quitação 
de multa. Neste caso, é ne-
cessário realizar a consulta 
de débitos inserindo os seus 
dados. Caso tenha débito, 
o sistema disponibilizará, 
além da opção “emitir GRU” 
para impressão da Guia de 
Recolhimento à União sim-
ples e pagamento exclusivo 
no Banco do Brasil, a opção 

pagar. Ao clicar nessa opção, 
será direcionado para o fluxo 
de pagamento instantâneo 
via Pix ou cartão de crédito. 
Então, basta seguir as orien-
tações em tela para efetuar o 
pagamento.

Quem optar por pagar via 
Pix poderá receber a chave 
de pagamento por meio de QR 
Code, com validade de 24 ho-
ras. O pagamento por cartão 
de crédito será intermediado 
pelos aplicativos PicPay e 
Mercado Pago.

O eleitor que optar pelo car-
tão deve ficar atento à cobran-
ça da taxa de intermediação, 
que é de 2,99%. Após efetuar 
o pagamento, a quitação da 
multa deverá ser processada 
no sistema da Justiça Eleitoral.

As demais secretarias mu-
nicipais contarão com os 
seguintes orçamentos: Go-
verno e Serviços Públicos 
(R$ 63,812 milhões), Segu-
rança Pública (R$ 28,740 
milhões), Finanças e Orça-
mento (R$ 28.555 milhões), 
Administração (R$ 26,934 
milhões), Negócios Jurídicos 
(R$ 26,465 milhões), Assis-
tência Social (R$ 24,478 
milhões), Esporte e Lazer 
(R$ 16,142 milhões), Gabi-
nete (R$ 10,598 milhões), 
Obras e Planejamento (R$ 
9,2 milhões), Meio Ambiente 
(R$ 8,543 milhões), Cultura 
e Turismo (R$ 6.170 mi-
lhões), Habitação (R$ 4,334 
milhões) e Desenvolvimento 
Econômico (R$ 3,3 milhões).

Procurada pela reporta-
gem do Jornal Atos, a Pre-
feitura de Pinda explicou 
que o crescimento do valor 
do orçamento para 2022 
foi motivado pela melhora 
na arrecadação de ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) 
e pela chegada de mais 
recursos através do FPM 
(Fundo de Participação 
dos Municípios), ao longo 
de 2021.Prefeito Isael Domingues, que deve ter orçamento 17% maior para 2022 em Pindamonhangaba
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Cartório eleitoral de Pindamonhangaba; TRE aposta em retomada gradativa para garantir assistência
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Pinda promove Natal Encantado com 
atrações culturais e gastronômicas
Evento retoma ações culturais no município; programação segue até o dia 23 de dezembro

Como parte da retomada 
dos eventos com público, 
Pindamonhangaba promove 
neste mês o “Natal Encanta-
do” em diferentes pontos da 
cidade. Além da visitação à 
casa do Papai Noel, a pro-
gramação conta com shows 
e feira de artesanato.

Neste período de pande-
mia com maior flexibiliza-
ção das atividades, Pinda 
busca oferecer atrações 
gratuitas aos moradores. 
Na Praça 7 de setembro, 
próximo à Estação é reali-
zado o Arteencanto Natalino 
com apresentação musical 
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de artistas regionais, além 
de praça de alimentação e 
foodtrucks. 

O Papai Noel chegou à 
cidade no dia primeiro des-
te mês. Com os duendes, 
passou em Moreira Cesar, 
na Praça do Cisas na última 
sexta-feira (3), e na Praça da 
Bíblia na última quarta-feira 
(8). O bom velhinho tem 
agenda marcada também 
no Araretama para esta 
quarta-feira (15). 

Integram ainda o cro-
nograma das festividades 
natalinas cantatas na Igreja 
Matriz e também no Bata-
lhão Borba Gato. Na Praça 
Monsenhor Marcondes, a 
visita ao Papai Noel está 
liberada desde o início do 

mês. Já no distrito, as apre-
sentações musicais seguem 
até este domingo (12).

Segundo o Município, a 
variedade da programação 
busca oferecer aos morado-
res diversidade de entreteni-
mento “pois além do horário 
de funcionamento estendido 
do comércio a partir do 
dia primeiro de dezembro, 
as atrações natalinas têm 
programação garantida 
até o dia 23 de dezembro, 
realizada pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da secretaria de Cultu-
ra e Turismo e Fundo Social 
de Solidariedade”. Mais de-
talhes podem ser conferidos 
no site pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Agente da Vigilância Epidemiológica faz visita a morador em trabalho para chegar à nova ADL, focando 2022

Nova análise de densidade larvária 
rastreia risco da dengue na RMVale
Região intensificam ações contra o mosquito transmissor; estudo viabiliza medidas e contenção da doença no próximo ano

Buscando garantir a pre-
venção e contenção de uma 
possível epidemia no próximo 
ano, cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
realizam novas edições da ADL 
(Análise de Densidade Larvária) 
para identificar a proliferação 
do mosquito Aedes Aegypti. 
Guaratinguetá e Aparecida 
apresentam alto índice, o que 
representa risco de epidemia.

A chegada do período do 
chuvoso acende o alerta para o 
risco de elevação dos casos de 
dengue. As cidades já se pre-
param para o enfrentamento 
ao Aedes. Em Pindamonhan-
gaba, a análise realizada em 
outubro apresentou 0,4% de 
proliferação, dado satisfató-
rio, conforme o parâmetro do 
Ministério da Saúde. Aparecida 
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registrou 3,1%, o que indica es-
tado de alerta das autoridades 
municipais. Segundo a pasta 
responsável, os bairros com 
maior número de infestação 
são Santa Rita, Itaguaçu e Vila 
Mariana.

Situação semelhante é ob-
servada em Guaratinguetá, 
onde o IB (Índice Breteau) 
apontou 4,2%, isso é, a cada 
cem imóveis analisados, ao 
menos quatro apresentaram 
larvas do mosquito da dengue. 
O IPP (Índice de Infestação 
Predial), que apresenta a re-
lação de residências positivas 
para larvas do Aedes chegou 
a 3,4%, indicando que a cada 
cem imóveis visitados, cerca 
de três possuem criadouros. A 
cidade já planeja intensificação 
das ações em ao menos duas 
áreas críticas com o apoio do 
Catabagulho, além de medidas 
de controle de criadouros e 
nebulização.

Em Cruzeiro, os dados tam-

bém seguem em alta, em cerca 
de 2,4%. Já em Caraguatatuba, 
a pesquisa apontou que a taxa 
de infestação do mosquito é de 
1,7%. A área um, que corres-
ponde a região norte, próximo 
ao bairro Tabatinga, obteve 
o maior índice de infestação, 
cerca de 2,3%.

Para evitar o cenário epidê-
mico em 2022, a secretaria de 
Saúde tem realizado vistorias 
periódicas e bloqueios mecâni-
cos. Os agentes do CCZ (Centro 
de Controle de Zoonoses) ainda 
estão percorrendo as ruas para 
a realização da última ADL do 
ano.

Embora não tenha apontado 
os números da densidade larvá-
ria, Ubatuba totalizou, somente 
em 2021, mais de 3,5 mil casos 
de dengue.

O Jornal Atos buscou dados 
dos municípios de Potim e São 
Sebastião sobre a dengue, mas 
até o fechamento desta matéria 
não obteve retorno.
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Canas anuncia “Vale Gás” e distribui botijões a famílias carentes
Benefício exige atualização cadastral no setor social 
por bimestre; projeto tem R$ 56 mil investimento inicial

Rafaela Lourenço
Canas

Buscando reforçar o 
auxílio às famílias em 
situação de vulnerabilida-
de social, a Prefeitura de 
Canas criou um projeto 

semelhante ao do Governo 
do Estado de São Paulo, 
Vale Gás. Com cerca de R$ 
56 mil, o Município deu 
início a distribuição de 
botijões de gás por mês. 
O benefício deve durar 
um ano.

Além de ser contempla-

da pelo programa estadu-
al, que estipula requisitos 
como beneficiários do ex-
tinto Bolsa Família serem 
inaptos as parcelas bimes-
trais de R$ 100, Canas 
aprovou na Câmara, há 
cerca de três meses, um 
programa municipal que, 
ao invés dos valores, são 
distribuídos os botijões às 
famílias. De acordo com 
a prefeita Silvana Zanin 
(PDT), o projeto pode 
entregar até cinquenta 
botijões por mês às famí-
lias que não recebem as 
parcelas do Estado. 

A intenção é ampliar 
o atendimento social na 
cidade, abrangendo novos 
beneficiários.

Entre os requisitos está 
a renda per capita de até 
meio salário mínimo vigen-
te. “Esteja com a Assistência 
Social, atualize a sua ficha 

sempre para que a Prefeitu-
ra esteja acompanhando as 
famílias nas necessidades 
variadas. E ali faz a sua ins-
crição”. Silvana explicou ain-
da que em novembro foram 
distribuídas cerca de trinta 
unidades, e dezembro será 
o primeiro mês completo 
das entregas.

Os interessados, além 
de manterem o CadÚnico 
(Cadastro Único) atualiza-
do, devem solicitar o ser-
viço presencialmente na 
secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
de segunda à sexta-feira, 
das 9h às 11h e das 13h 
às 16h, apresentando os 
documentos RG, CPF, com-
provante de residência, 
título de eleitor, carteira 
de trabalho, declaração de 
renda (retirar no Social), 
certidão de casamento, 
certidão de nascimento 

dos filhos (caso não te-
nham RG) e comprovante 
de escolaridade.

De acordo com o Mu-

Feira de artesanato do evento, Natal Encantado, promovido pela Prefeitura de Pindamonhangaba
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nicípio, é obrigatório o 
preenchimento de um ca-
dastro a cada dois meses 
solicitando o benefício.

A prefeita Silvana Zanin que tem priorizado ações sociais em Canas
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Sobre a Iguá Saneamento: 

A Iguá é uma companhia de 
saneamento, controlada pela IG4 
Capital, que atua no gerencia-
mento e na operação de sistemas 
de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário por intermédio 
de concessões e de parcerias 
público-privadas. Uma das princi-
pais operadoras privadas do setor 
no país, atualmente está presente 
em 38 municípios de seis estados 
brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – por meio de 19 
operações que beneficiam cerca 
de 7,2 milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essenciais 
que orientam a realização das 
ações socioambientais em todas as 
suas unidades operacionais, consti-
tuindo o planejamento estratégico 
SERR – Segurança hídrica; Eficiên-
cia na produção e distribuição de 
água; Responsabilidade na coleta e 
tratamento de esgoto; e Respeito às 
pessoas. Em 2020, a Iguá aderiu à 
Rede Brasil do Pacto Global (inicia-
tiva das Nações Unidas), adotando 
e promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios uni-
versalmente aceitos nas áreas de 
direitos humanos, trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção. A 
companhia foi eleita, em 2020, pelo 
quarto ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar pela 
consultoria Great Place to Work 
(GPTW). Atualmente, emprega cer-
ca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá 
é uma referência direta ao universo 
em que atua: em tupi-guarani, “ig” 
quer dizer água.www.igua.com.br

Importância da limpeza 
correta da caixa d'água
Águas Piquete reforça o papel da população 
no compromisso com a qualidade da água

Para chegar à casa das pes-
soas com qualidade, a água 
passa por diversos processos 
e análises que vão desde a 
captação até à saída da esta-
ção de tratamento. No Brasil, 
aproximadamente 70% das 
internações hospitalares são 
causadas por doenças ad-
quiridas pela contaminação, 
aponta estudo da Associação 
Brasileira de Engenharia Sa-
nitária e Ambiental (ABES).  
A população, deve fazer sua 
parte, limpando corretamente 
a caixa d'água garantindo um 
ambiente adequado e livre de 
bactérias que podem causar 
doenças como diarreia, hepa-
tite, leptospirose, entre outras.

Da mesma forma que a 
implantação de reservatórios 
e a higienização periódica é 
uma ação indispensável na 
rotina da Águas Piquete, a 
instalação e limpeza da caixa 
d’água individual é de extrema 
importância, pois garante a 
continuidade do abasteci-
mento quando há interrup-
ções temporárias, diminui 
a pressão da água evitando 
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sobrecargas nas tubulações 
internas e proporciona o uso 
mais econômico, além de pre-
servar a sua qualidade.

Segundo o diretor geral da 
Águas Piquete, operação do 
grupo Iguá, Mateus Banaco, 
é fundamental que o morador 
acompanhe o estado de con-
servação da sua caixa d’água, 
realizando as limpezas perió-
dicas e assegurando que ela 
esteja devidamente tampada. 
“É importante destacar que 
são reservatórios essenciais 
para garantir o abastecimen-
to e preservar a qualidade 
da água. Esses recipientes 
devem ser higienizados a 
cada seis meses para evitar o 
aparecimento de impurezas, 
que podem deixá-la imprópria 
para o consumo”.
Para fazer a higienização 

da caixa d’água, s
iga algumas dicas:

1. Feche o registro ou pren-
da a boia;

2. Limpe primeiro a tampa 
e remova-a;

3. Mantendo um palmo de 
água no fundo e com saída 
tampada (para evitar que a 
sujeira escoe pelo ralo), lave 
o interior da caixa com um 

pano úmido. Caso ela seja de 
fibrocimento, substitua por 
uma escova de fibra vegetal 
ou de cerdas de plástico. Não 
use escova de aço, vassoura, 
sabão, detergente ou outros 
produtos químicos;

4. Retire a água da limpeza 
e a sujeira utilizando pá de 
plástico, balde e panos. Seque 
o fundo com um tecido limpo;

5. Quando o reservatório 
estiver seco e com a saída 
ainda fechada, deixe entrar 
um palmo de água e adicio-
ne 2 litros de água sanitária 
(esta proporção é para uma 
caixa-d’água de 1.000 litros);

6. Deixe essa solução de-
sinfetante repousar por duas 
horas. Com a ajuda de balde 
ou caneca de plástico, molhe 
as paredes internas da caixa e 
da tampa, incluindo as bordas. 
Faça isso a cada meia hora até 
completar o tempo;

7. Após esse período, abra 
a saída e esvazie a caixa. Abra 
todas as torneiras e acione 
as descargas para desinfetar 
todas as tubulações da casa;

8. Depois de abrir o registro 
(ou soltar a boia), use a primei-
ra água para lavar banheiro 
ou pisos.

 
 
 
 
 

Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 
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Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 
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EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - 
SP com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a 
todas as Empresas Integrantes  da Categoria Econômica do Comércio Varejista de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício do ano de  2022, de 
acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida pelo artigo 578/591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de janeiro de 2022.  Informações sobre valores da tabela e guias 
de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, ou ainda pelo e-mail:  
sincomercioguara@gmail.com. 

Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 PROCESSO 472/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamento de 
Raio-X e Ultrassom Diagnóstico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, 
conforme Emendas Parlamentares, que do dia 14 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro 
de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
A Abertura das Propostas acontecerá no dia 12 de janeiro de 2022 às 08:05h (Horário de
Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo 
dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 20/2021 - PROC. Nº 380/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de óleos lubrificantes e itens afins, para atender a frota
municipal, pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: RICARDO JULIANO FRANK ROSA ME - CNPJ: 59.522.599/0001-76
Vencedora dos Lotes: 01a06,09,10
Valor: R$ 233.700,16 (duzentos trinta e três mil, setecentos reais e dezesseis centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME -
CNPJ:08.932.903/0001-12
Vencedora dos Lotes: 07,11
Valor: R$ 32.295,20 (trinta e dois mil, duzentos noventa e cinco reais e vinte centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
EPPCNPJ: 20.649.395 /0001-65
Vencedora do Lote: 08
Valor: R$ 4.311,00 (quatro mil, trezentos e onze reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 26/2021 - PROC. Nº 445/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é 
a aquisição de uniforme para uso da Guarda Municipal, GTAM (Motociclistas), Guarda 
Municipal (Patrimonial) e Porteiros de Lorena/SP, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: UNIFORMES CAMPINAS LTDA - CNPJ: 01.703.270/0001-21
Vencedora dos Itens: 01,03,11,16,24
Valor: R$ 11.588,00 (onze mil, quinhentos oitenta e oito reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa:RP BRASIL CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO EIRELI-CNPJ:31.811.731/0001-40
Vencedora dos Itens: 02,04,21,23,28
Valor: R$ 22.003,00 (vinte e dois mil, três reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME- CNPJ: 51.189.926/0001-08
Vencedora dos Itens: 05,08,10,14,15,18,22,25
Valor: R$ 30.726,96 (trinta mil, setecentos vinte e seis reais noventa e seis centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: COMERCIAL THIALLI LTDA EPP - CNPJ: 03.970.705/0001-20
Vencedora dos Itens: 06,09,17,19,27
Valor: R$ 16.023,40 (dezesseis mil, vinte e três reais e quarenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: ANA PAULA SANTOS LOCALI - CNPJ: 31.583.243/0001-23
Vencedora dos Itens: 07,12,20,26
Valor: R$ 17.795,00 (dezessete mil, setecentos noventa e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: VERTICE COM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:
08.763.888/0001-26
Vencedora do Item: 13
Valor: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 27/2021 - PROC. Nº 446/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a 
aquisição de material audiovisual para a Secretaria de Comunicação Social, em remessa
única, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação
das empresas vencedoras:
Empresa: J.M.E.P. INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 34.647.353/0001-08
Vencedora dos Itens: 01,04a12,16a19,21,23
Valor: R$ 101.260,00(cento e um mil, duzentos e sessenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2021
Empresa: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP - CNPJ: 05.207.424/0001-45
Vencedora dos Item: 02
Valor: R$ 2.799,00(dois mil, setecentos noventa e nove reais)
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2021
Empresa: BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI 
CNPJ: 22.172.252/0001-30
Vencedora dos Itens: 03,13,15
Valor: R$ 11.249,98 ( onze mil, duzentos quarenta e nove reais noventa e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2021
Empresa: LUCAS C. RUBEL ME - CNPJ: 22.246.173/0001-27
Vencedora dos Itens: 20,22
Valor: R$ 13.787,50 (treze mil, setecentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 PROCESSO 472/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamento de 
Raio-X e Ultrassom Diagnóstico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, 
conforme Emendas Parlamentares, que do dia 14 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro 
de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
A Abertura das Propostas acontecerá no dia 12 de janeiro de 2022 às 08:05h (Horário de
Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo 
dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 28/2021 - PROC. Nº 448/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de material de comunicação visual, pelo período de 
12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a 
contratação das empresas vencedoras:
Empresa: RONE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - CNPJ: 26.055.842/0001-34
Vencedora dos Lotes: 01,02,03,05a09
Valor: R$ 511.116,00 (quinhentos e onze mil, cento e dezesseis reais)
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2021
Empresa: HOUSE COMUNICAÇÃO EIRELI - CNPJ: 36.474.440/0001-28
Vencedora do Lote: 04
Valor: R$ 55.150,00 (cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 40/2021 - PROC. Nº 447/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades 
da Atenção básica, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos eventos da Vigilância 
Epidemiológica, período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 
CNPJ: 24.795.505/0001- 58
Vencedora dos Itens: 01a06,14,15,17a22,26,27
Valor: R$ 40.444,20 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME - CNPJ:11.401.739/0001-21
Vencedora dos Itens: 07a11,13,16
Valor: R$ 23.410,50 (vinte e três mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE MEDIO VALE DO PARAIBA 
CNPJ: 46.632.451/0001-42
Vencedora do Item: 12
Valor: R$ 9.480,00 (nove mil, quatrocentos e oitenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021
Empresa: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora do Item: 28
Valor: R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
REVOGAÇÃO DE ITEM DA LICITAÇÃO - PE Nº 27/2021 – PROC. Nº 446/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento do Pregão Eletrônico acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei Federal 10520/2002 e Lei Federal 8666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é a aquisição de material audiovisual para a Secretaria de Comunicação Social, em remessa 
única, o Sr. Prefeito Municipal REVOGA o item 14 do presente certame tendo em vista 
o ocorrido conforme informado na Ata de Sessão Pública onde este item foi fracassado.

PREFEITURA DE LORENA
REVOGAÇÃO DE ITEM DA LICITAÇÃO - PP Nº 40/2021 – PROC. Nº 447/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento do Pregão Eletrônico acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei Federal 10520/2002 e Lei Federal 8666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é a registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, para atender 
as necessidades da Atenção básica, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos 
eventos da Vigilância Epidemiológica, o Sr. Prefeito Municipal REVOGA os itens 23,24 e
25 do presente certame tendo em vista o ocorrido conforme informado na Ata de Sessão
Pública onde estes itens foram fracassados.
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Moradores de Pindamonhangaba tem até 
o próximo dia 20 para solicitar IPTU online
Entrega de carnês físicos não será realizada em 2022; ação visa otimizar funcionamento público

Os moradores de Pindamo-
nhangaba têm até o próximo 
dia 20 para realizar o cadas-
tramento para receber IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e outros tributos 
como ISS (Imposto Sobre Ser-
viços) e Taxa de Localização e 
Funcionamento em formato 
digital. Em 2022, não have-
rá entrega física de carnês. 
A medida visa economizar 
recursos e agilizar processos.

A ação integra o programa 
“Cidade Inteligente”, que 
integra meios eficientes e 
oferecem comodidade à toda 
população. Para receber o 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Acesso principal da Prefeitura de Pinda; cidade mantém aberta solicitação para IPTU online até dia 20

tributo de forma eletrônica, 
é preciso que o contribuinte 
faça o cadastro digital pelo 
site oficial da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.
br. O projeto deve solucionar 
ainda a falta de recebimento 
dos carnês, principalmente 
em endereços desatualizados, 
o que dificultava o processo 
de entrega.

Segundo o diretor de Re-
ceitas e Finanças Fazendária, 
Vicente Corrêa, eles retor-
navam à gestão ou eram 
extraviados no processo de 
entrega. “Ainda existem en-
dereços incompletos e outras 
questões que interferem na 
entrega de carnês e guias”, 
esclareceu.

Lançado ainda em setem-

bro deste ano, no E-Tributo 
garante aos moradores a 
possibilidade de emitir se-
gundas vias de boletos ou 
carnês 24 horas, todos os 
dias da semana. A projeção 
dos organizadores é que 
a adaptação ocorra ainda 
nos últimos meses de 2021, 
tendo em vista que o IPTU 
terá vencimento em março 
e o cadastramento online já 
está disponível.

Em caso de dúvidas, os 
esclarecimentos podem ser 
obtidos pelo telefone (12) 
3644-5600, pelo portal 
1DOC (pindamonhangaba.
1doc.com.br/atendimento) 
e atendimento presencial na 
Prefeitura ou na Subprefeitu-
ra de Moreira César.

Fotos: Bruna Silva

Estado entrega escrituras em Piquete e assina ordem 
de serviço para regularização fundiária em Canas

Gabriel Mota
RMVale

Após visitar Cachoeira Pau-
lista e Lorena na última quin-
ta-feira (2), para a entrega 
de casas populares da CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no), o secretário executivo 
de Estado da Habitação, Fer-
nando Marangoni entregou 
escrituras e deu início a novos 
processos de regularização 
fundiária em Canas e Piquete. 
Canas deve investir cerca de 

R$ 1 milhão por nova área 
para construções.

Avançando no setor ha-
bitacional, Canas tem três 
novos núcleos contemplados 
pelo Cidade Legal, os bairros 
Centro e Alto do Cruzeiro e a 
rua João Mendes de Almeida. 
A ordem de serviço, assinada 
por Marangoni na última 
sexta-feira (3), deve beneficiar 
mais de duzentas famílias. 
Já em fase final aparecem os 
bairros Dona Ana e Vila Freire 
e a travessa Santo Antônio.

Segundo a prefeita Silvana 
Zanin (PDT), a expectativa é 

de que os trabalhos de regu-
larização sejam concluídos 
em até seis meses. “Pelas 
palavras do secretário, existe 
a maior pressa para avançar 
para as próximas etapas e 
deve ser bem rápido”, frisou a 
chefe do Executivo, confiante 
no atendimento dentro dos 
prazos estabelecidos. 

 Além dos processos em 
andamento, mais quatro 
localidades foram sugeridas 
ao programa, o Izalino, Tuia, 
Rua do Meio e o restante do 
bairro Santo Antônio.

Em Piquete, Marangoni 

entregou mais 25 escritu-
ras a moradores do núcleo 
Piquete A. Junto ao Piquete 
B e Piquete C, o espaço com-
põe o residencial da CDHU 
no bairro Santa Isabel. O 
secretário de Meio Ambiente, 
responsável pela gestão das 
regularizações, João Bosco 
Ramos, explicou que “na épo-
ca as residências não foram 
regularizadas junto ao cartó-
rio de imóveis” e então foram 
inscritas no Cidade Legal. 

Ramos ressaltou ainda 
que 61 documentos estão 
prontos, mas ainda não foram 

entregues aos proprietários. 
Entre as motivações, a ina-
dimplência junto a Compa-
nhia.

Atualmente, Piquete pos-
sui oito núcleos sob regu-
larização pelo programa, 
totalizando 840 famílias 
contempladas. Os bairros 
Jardim Santa Isabel 2, São 
José, Vila Cristiana 2 e Alto 
da Bela Vista estão em fase 
final e devem ser os próximos 
entregues.

CDHU – Além das obras 
em andamento de cinquenta 
casas populares, Silvana Za-

nin garantiu que outras cin-
quenta devem ser construídas 
na cidade. Uma área na rua 
João Mendes de Almeida está 
passando por um processo 
de desapropriação junto à 
Justiça e deve ser apresen-
tada ao Estado em janeiro. 
“Já está para pagamento no 
ano seguinte, eu teria o ano 
inteiro para pagar, mas a 
Prefeitura pagará em janeiro 
para apresentar essa área 
ao CDHU. O juiz ainda tem 
que fazer o cálculo, mas falo 
aproximadamente entre R$ 
850 e R$ 900 mil”.


