
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUINTA-FEIRA, 27DE OUTUBRO DE 2022 N.º 4.168R$ 1,50ANO 29

|| SIGA-NOS @hyundaisoliva| Soliva Motors

COMPRA CERTA
New Creta 

Foto: Reprodução

Adiada por três vezes, cobrança sobre 
taxa ambiental é definida em Ubatuba
Tarifa para turistas entra em vigor no início de novembro; motoristas de oito cidades são isentos da taxa

Depois de três adiamentos, 
a Prefeitura de Ubatuba es-
tabeleceu no último dia 18 
a data de início da cobrança 
da TPA (Taxa de Preservação 
Ambiental), que será impos-
ta aos turistas. Inicialmente 
prevista para entrar em vigor 
em junho, a tarifa variará de 
R$ 3 a R$ 70, dependendo da 
capacidade de ocupantes dos 
veículos.

A direção da empresa Eco 
Ubatuba, contratada para gerir 
o sistema da TPA, anunciou 
à imprensa regional que re-
cebeu a ordem da Prefeitura 
para que inicie a cobrança 
da taxa no próximo dia 10. 
A confirmação ocorreu oito 
dias após a prefeita Flavia 
Pascoal (PL) sancionar uma lei 
complementar que garantiu 
mudanças no critério de isen-
ção da tarifa. A principal delas 
é que além dos moradores 
de Ubatuba, não precisarão 
pagar a TPA os motoristas de 
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veículos com placas de Cara-
guatatuba, Cunha, Ilhabela, 
Natividade da Serra, Paraty, 
São Sebastião e São Luiz do 
Paraitinga. Outra importante 
alteração é que os automóveis 
com passagem rápida pela 
cidade, com período inferior a 

Trabalho de limpeza realizado nas praias de Ubatuba; cidade do Litoral Norte marcou para novembro o início de cobrança de taxa ambiental

dos automóveis que entrarem 
na cidade. Na sequência, a 
atual gestão prorrogou o inicio 
da tarifa para 20 de agosto, 
alegando que a medida foi 
necessária para que houvesse 
tempo hábil para os morado-
res cadastrarem as placas dos 
veículos no sistema de isenção 
da Eco Ubatuba. Entretanto 
o Executivo, em meados de 
agosto, prorrogou novamente 
a operação do sistema, sem 
revelar uma data específica.  

Estabelecidos por Sato e 
mantidos por Flavia, os valores 
da TPA variarão de acordo 
com a capacidade máxima de 
ocupantes dos automóveis. Os 
proprietários de motocicletas 
pagarão R$3, os de carros de 
passeio R$ 10 e os de micro-
-ônibus R$ 45. Já os donos de 
vans desembolsarão R$30, 
enquanto os motoristas de 
ônibus R$ 70.

As tarifas poderão ser pagas 
pelos turistas através de um 
aplicativo da Eco Ubatuba ou 
através de boletos que serão 
enviados aos endereços dos 
proprietários dos automóveis.

Empresa pede área para criar hospital veterinário em Lorena
Prefeitura recebe cinco solicitações de doação em pouco mais de um mês; Munícipio espera por geração de empregos

A Prefeitura de Lorena re-
velou, na tarde do dia 13, que 
recebeu de uma empresa ins-
talada na cidade a solicitação 
de doação de uma área para 
a construção de um hospital 
veterinário. Este foi o quinto 
pedido de concessão de terre-
nos que o Município recebeu 
em pouco mais de um mês. 

Em nota oficial, o governo 
do prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) recebeu em seu gabi-
nete o empresário e veteriná-
rio Gustavo Nunes, proprietá-
rio da clínica Mania Animal. A 
reunião contou ainda com as 
presenças do vereador Carlos 
Alberto Pereira, o Beto Perei-
ra (DEM), e do secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Willians Gomes. 

Nunes tem o projeto de 
implantar na cidade um hos-
pital para animais de pequeno 
porte, porém necessita do 
apoio municipal para viabi-
lizar o empreendimento. A 
expectativa do empresário é 
que a unidade, que deverá ser 
erguida através de um investi-
mento de R$ 1,5 milhão, gere 
cerca de 25 empregos diretos. 

Após a oficialização do pe-
dido, a Mania Animal foi 
inserida no programa da 
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Prefeitura de incentivo às 
empresas instaladas na cidade 
que buscam se expandir. A 
próxima etapa do trâmite bu-
rocrático consiste na entrega 
da documentação exigida pela 
lei. Na sequência, o Executivo, 
após selecionar um terreno 
condizente com a necessida-
de do negócio, deve elaborar 
o projeto de concessão e o 
encaminhará para apreciação 
da Câmara.

A nova solicitação de doação 
de área foi a quinta recebida 
pela Prefeitura em um inter-
valo de pouco mais de um 
mês. Entre o fim de agosto e 
o inicio de setembro, a gestão 
de Ballerini foi procurada por 
representantes das empresas 
Ecovale Construções e Infra-
estrutura, Elopack, GT-OIL 
Lubrificantes e Loren Filme.

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, a expectativa da Prefeitura 
é conseguir atender todos os 
pedidos, tendo em vista que 
as expansões dos empreen-
dimentos impulsionariam 
a geração de empregos na 
cidade. Além de revelar que 
a pasta já localizou parte dos 
terrenos que poderão ser 
doados, Gomes afirmou que 
até o fim deste mês parte dos 
projetos de concessão deverão 
ser enviados para a avaliação 
do Legislativo.

Reunião com o prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini e empresário para solicitação de área com foco na construção de um hospital veterinário
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quatro horas, também estarão 
livres da cobrança.

Aprovado pela Câmara em 
17 de dezembro de 2019, o 
projeto de criação da TPA, 
de autoria do então prefeito 
Delcio Sato (PSD), teve como 
justificativa a necessidade do 

crescimento da arrecadação de 
recursos para que o Executivo 
consiga arcar com o aumento 
de gastos com serviços básicos 
como atendimento médico 
e limpeza pública durante o 
Verão, período em que a cida-
de recebe quase um milhão 

de turistas. A lei estabelecia 
que a cobrança começaria em 
junho de 2022, porém acabou 
adiada pela gestão de Flavia 
para 20 de julho devido a um 
atraso na instalação dos equi-
pamentos fotossensores que 
efetuarão a leitura das placas 
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Contra a pobreza menstrual, Cruzeiro 
inicia entrega de absorventes nas escolas
Ação contempla quase trezentas alunas, distribuição tem planejamento para ocorrer a cada dois meses

Em ação inédita, a Prefeitu-
ra de Cruzeiro distribuiu, na 
terça-feira (18), absorventes 
higiênicos às alunas de baixa 
renda da rede municipal de 
ensino. A iniciativa busca 
contribuir com as adolescen-
tes que enfrentam problemas 
financeiros para terem acesso 
ao item básico. 

De acordo com o Municí-
pio, 270 estudantes de nove 
colégios serão contempladas 
até o fim desta semana com a 
entrega do produto de higiene 
intima. Bimestralmente, cada 
aluna receberá dois pacotes, 
sendo que cada um deles conta 
com dez absorventes. 

Com sua primeira etapa 
viabilizada através de um 
investimento municipal de 
pouco mais de R$ 4,4 mil, que 
garantiu a aquisição de 1,3 mil 
pacotes, a ação foi idealizada 
pela vereadora Sandra da 
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Alunas da rede municipal de Cruzeiro; secretaria anuncia distribuição de absorventes para meninas matriculadas na cidade

Cunha (MDB), que apresentou 
um projeto à Câmara sobre 
o tema em setembro do ano 
passado. Aprovada pelo Le-
gislativo, a proposta foi san-
cionada pelo prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), em 25 
de novembro do ano passado. 

A parlamentar ressaltou que 
a criação do projeto teve como 
objetivo garantir a dignidade 
menstrual das adolescentes e 
evitar que elas faltem às aulas 
devido a falta do produto de hi-
giene íntima. “Estou muito feliz 
com o início da distribuição 
dos absorventes para nossas 
alunas carentes. Gostaria de 
agradecer ao prefeito e ao 
secretário de Educação, Mário 
Costa, por terem abraçado 
essa ideia tão importante”, 
comemorou Sandra.

De acordo com a secretaria 
de Educação de Cruzeiro, a 
entrega dos insumos, que será 
mantida ao longo de 2023, 
ficará a cargo das equipes 
gestoras das nove escolas 
municipais.

Após vandalismo, adolescentes limpam monumento em Pinda
Alvo de ação em maio, monumento da Praça do Cruzeiro sofreu danos; espaço passou por restauração recentemente

Depois de vandalizarem 
o monumento que homena-
geia Francisco Marcondes 
Monteiro, adolescentes lim-
param as grafias deixadas 
no busto, ainda no fim do 
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destes espaços”, destacou a 
diretora de Cultura, Rebeca 
Guaragna. 

Os adolescentes voltaram 
ao local junto aos seus 
responsáveis legais para 
cumprirem a ordem judicial. 
Eles foram acompanhados 
pelo professor de Arte, Fe-
lipe Callipo, contratado pela 
secretaria de Cultura para 
a execução e orientação da 
limpeza e restauro.

Outra praça de Pindamo-
nhangaba, a Monsenhor 
Marcondes, também foi 
alvo de vandalismo. Após o 
restauro do marco zero para 
as celebrações do Sete de 
Setembro, a seta que orien-
tava o local foi mais uma 
vez furtada. O prefeito Isael 
Domingues (PL) afirmou que 
as câmeras de monitora-
mento estão identificando 
e que a cidade deve buscar 
o ressarcimento dos danos 
públicos. Ele alegou ainda 
que “casos como esse dão 
‘dor de cabeça’ aos respon-
sáveis”, que são chamados 
para comparecer à Delega-
cia e Fórum.

Monumento em Pindamonhangaba, vandalizado por menores em agosto; responsáveis foram condenados a limpar e restaurar
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último mês. O ato infrator 
ocorreu ainda no primeiro 
semestre deste ano.

Em maio, as câmeras do 
CSI (Centro de Segurança 
Integrada) identificaram 
adolescentes pichando o 
busto central da praça Fran-
cisco Marcondes Monteiro, 
conhecida como Praça do 
Cruzeiro. Por meio da fiscali-
zação da GCM (Guarda Civil 
Metropolitana), os menores 
de 13 e 17 anos foram en-
caminhados à Delegacia de 
Polícia. De acordo com o 
Município, foi gerado um 
processo de apuração de ato 
infracional. O processo já 
foi concluído e determinada 
a reparação dos danos ao 
monumento.

“Nossa sociedade precisa 
perceber que atos de van-
dalismo trazem consequ-
ências para seus autores e 
familiares. Ressaltamos a 
importância dos cuidados 
com nossos monumentos 
e espaços públicos, pois 
estamos tendo muitos casos 
de vandalismos e gastos 
repetitivos na manutenção 

Águas Piquete completa 1.000 dias sem 
acidentes, com afastamento, no trabalho
Meta alcançada realça ainda mais a conduta de segurança operacional da empresa

A Águas Piquete, con-
cessionária que pertence 
ao Grupo Iguá Saneamen-
to, completou em 18 de 
outubro, 1.000 dias sem 
acidentes de trabalho com 
afastamento. Uma marca 
significativa para a ope-
ração, que garante a dis-
tribuição de água tratada 
no munícipio de Piquete, 
pois destaca a seriedade 
em levar adiante a conduta 
de segurança operacional 
da empresa.

O cuidado com a saúde 
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física, mental e com a se-
gurança individual e cole-
tiva são temas trabalhados 
todos os dias dentro da 
cultura organizacional da 
companhia, que investe, 
cada vez mais, na aquisi-
ção de EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) e 
EPCs (Equipamentos de 
Proteção Coletiva) mais 
modernos.  “Alcançar a 
meta de 1.000 dias sem 
acidentes no trabalho é 
uma grande conquista, 
pois reflete o desempe-
nho e comprometimento 
do todo o time”, afirma o 
diretor, Mateus Banaco.

No Brasil, entre o perío-
do de 2012 a 2020, foram 
registrados cerca de 5,89 
milhões de acidentes de 
trabalho, segundo dados 
do Ministério Público do 
Trabalho e da Organização 
Internacional do Trabalho.

Entretanto, a Águas Pi-
quete caminha para um 
rumo diferente, pois re-
aliza regularmente trei-
namentos com a equipe 
e integra a segurança em 
todas as práticas diárias. 
“São nos pequenos de-
talhes que os acidentes 
acontecem, por isso a ca-
pacitação, a condição e a 

atitude consciente de cada 
colaborador contribuíram 
para que esse marco fosse 
possível”, afirma a dire-
tora operacional, Mirian 
Guillen.

Em evento interno sim-
bólico, a companhia convi-
dou os familiares dos co-
laboradores para reforçar 
a mensagem de cuidado 
e segurança. “Foi muito 
emocionante compartilhar 
com os filhos, esposas e 
maridos esse momento 
tão especial, afinal sempre 
temos alguém querido que 
nos aguarda no retorno do 
trabalho”, conclui Banaco.

Sobre a Águas Piquete - Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a 
Águas Piquete assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
município de Piquete/SP em 2010. A empresa atende a cerca de 13 mil pessoas e tem como 
objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento 
de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 
40 municípios brasileiros e que alcança 7,2 milhões de pessoas com o compromisso de ser 
a melhor empresa de saneamento para o Brasil. 

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no 
gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário por meio de concessões e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas 
do setor no país, está presente em 39 municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, 
Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – com 18 operações 
que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro pilares essenciais que 
orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo o planejamento 
estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da 
Rede Brasil do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia 
assumiu publicamente o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, 
ganhou reconhecimento pela excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de 
Qualidade no Saneamento (PNQS). No mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma 
ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, 
emprega aproximadamente 1,8 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
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Energia elétrica mais 
cara em 19 cidades afeta 
organização de famílias
Aumento atinge apenas municípios 
atendidos pela EDP; reajuste sobre 
a tarifa varia de 2,07% a 20,04%

Para preocupação de mo-
radores e empresários da 
região, a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca) confirmou na terça-feira 
(18) que a energia elétrica 
ficará mais cara em 19 ci-
dades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). Vá-
lido a partir deste domingo 
(23), o reajuste atinge os 
municípios que são atendi-
dos pela concessionária EDP. 

A mudança impactará em 
um aumento de 2,07% na 
conta de luz das residências 
urbanas e de 2,35% na de 
imóveis da zona rural e de 
pequenas e médias empre-
sas. As indústrias e grandes 
empresas que utilizam a 
rede elétrica de alta tensão 
serão afetadas por um cres-
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cimento de 20,04%.
Em nota divulgada em seu 

site oficial na quarta-feira 
(19), a EDP, responsável pelo 
fornecimento de energia 
elétrica em 19 das 39 cida-
des da RMVale, justificou 
a necessidade do reajuste 
alegando que “os itens que 
mais impactaram as novas 
tarifas foram o aumento 
dos encargos setoriais e a 
compra de energia, ainda 
como reflexo da crise hídrica 
enfrentada em 2021 (trecho 
do comunicado)”. 

Segundo a Aneel, a mudan-
ça nos valores será válida 
para Aparecida, Caçapava, 
Cachoeira Paulista, Canas, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Jacareí, Jam-
beiro, Lorena, Monteiro 
Lobato, Pindamonhangaba, 
Potim, Roseira, Santa Bran-
ca, São José dos Campos, 
São Sebastião, Taubaté e 
Tremembé.

PF desarticula golpe 
de fraudadores que fez 
vítimas em Cruzeiro e 
Guaratinguetá
Criminosos lesaram clientes da Caixa 
Econômica Federal; público idoso era 
o principal alvo dos estelionatários 

Uma operação deflagrada 
pela PF (Polícia Federal) na 
quarta-feira (19) prendeu um 
morador de Cruzeiro acusado 
de integrar uma quadrilha 
responsável por fraudes ele-
trônicas e desvio de dinheiro 
de contas bancárias. A ação 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão em Guaratinguetá 
e na capital paulista.

Batizada como “Spider Se-
arch”, que em português sig-
nifica Pesquisa de Aranha, a 
operação prendeu três ho-
mens, sendo um morador de 
Cruzeiro e dois de São Paulo 
acusados de implantar apare-
lhos em caixas eletrônicos das 
agências da Caixa Econômica 
Federal de Guaratinguetá e 
Cruzeiro, que “sugavam” os 
cartões de crédito dos clientes. 
Após coletarem os cartões, 
preferencialmente de idosos, 
os criminosos realizaram 
movimentações financeiras 
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e saques que causaram um 
prejuízo de R$ 164 mil.

A investigação da PF foi 
iniciada no ano passado após 
a corporação ser informada 
pela Polícia Civil que mora-
dores dos dois municípios 
registraram boletins de ocor-
rência após serem lesados pela 
quadrilha.  

Apesar de não revelar os 
bairros, a PF informou que 
além da prisão de um homem 
em Cruzeiro, cumpriu quatro 
mandados de busca e apreen-
são em endereços distribuídos 
pela mesma cidade e por 
Guaratinguetá, onde foram 
apreendidos aparelhos celu-
lares e documentos.    

O trio preso pela operação 
da PF, que contou com o apoio 
da Polícia Militar, deverá 
responder por estelionato e 
associação criminosa. Em nota 
à imprensa regional, a Caixa 
Eletrônica Federal informou 
que está colaborando com as 
investigações e desenvolvendo 
ações para prevenir novos 
golpes nas agências bancárias.

Foto: Divulgação PF

Acompanhado pela PM, Polícia Federal realiza operação 
para rastrear esquema de fraudes pela região
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PREFEITURA DE LORENA 
EXTRATO DE CONTRATO, DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROC. 545/2022-SUP e 8298/2022-GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA DE LORENA
OBJETO: Contratação de serviço de confecção de material gráfico para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA - CNPJ Nº: 05.776.595/0001-95 - VENCEDORA DOS ITENS: 01 e 02 - VALOR 
TOTAL: R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).- DATA DE ASSINATURA: 26/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 17/2022 – Processo 406/2021 – TP 06/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ROBERTO DA SILVA JUNIOR EPP
CNPJ: 30.099.249/0001-67
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de 
pavimentação asfáltica em parte da estrada municipal do Pedroso - Lorena/SP
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de vigência 
do Contrato nº 17/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 406/2021, Tomada de Preços 
nº 06/2021, firmado em 26 de janeiro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (três) meses, a partir de 27 de outubro de 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: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 24/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 06 - Contrato 14/2021 – Processo 481/2020 – CP 07/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 15.236.668/0001-00
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia 
de ampliação e adaptação do prédio compartilhamento CRE / CEAC, localizada na Rua 
Benedita Da Silva Pereira - Vila São Roque, para atender as necessidades da População 
do Município de Lorena
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de 
vigência do Contrato nº 14/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 481/2020, CP nº 
07/2020, firmado em 19/02/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 19/10/2022.
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: 19/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de abertura de proposta de preço

Tomada de Preço n° 19/2021 - Proc. Nº 419/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento da abertura de proposta de preço da 
Tomada de Preço Nº 19/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE – UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DA VILA PASSOS a ser edificado na Rua Rui Barbosa esquina com a Rua 
M.M.D.C., s/nº, Bairro Vila Passos, Lorena, SP.
Após análise dos documentos de PROPOSTAS DE PREÇOS o presidente juntamente 
com a comissão permanente de licitação e apoio técnico decidem classificar as propostas 
das empresas:
OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP no valor de R$ 1.155.830,16.
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° 545/2022-SUP e nº 8298/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa W.L. 
DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., localizada 
na Avenida Tomaz Alves de Figueiredo, nº 45, Vila Hepacaré, Lorena/SP, CEP: 12.608-
346, endereço eletrônico: grafiset.lorena@gmail.com, telefone: (12) 3152-6918, inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.776.595/0001-95, cujo objeto consiste na Contratação de serviço 
de confecção de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. 
Data da assinatura: 26/10/2022.

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° 546/2022-SUP; 6312/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, localizada na 
Rua José Pereira Jorge, N.º 242, Vila Guilherme, São Paulo/SP, CEP 02.067-020, endereço 
eletrônico: controladoria@bignardi.com.br, telefone: (11) 3124-4200, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 61.192.522/0005-50, cujo objeto consiste na Compra de etiquetas para a Farmácia 
de Manipulação. Data da assinatura: 26/10/2022.

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° 547/2022-SUP; 9174/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa J.E. 
KOYAMA ME, situada na Avenida Santos Dumont, nº286, Figueira, Guaratinguetá/SP, 
CEP: 12.504-030, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.009.646/0001-41, endereço 
eletrônico: guaraarcondicionado@hotmail.com, telefone: (12) 3132-7561, cujo objeto 
consiste na aquisição de ar condicionado para o gabinete do prefeito, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico. Data da assinatura: 26/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 30/2022 PROC. Nº 556/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é o registro de preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de desassoreamento de rios, 
manutenção de segurança e melhoria em escoamento de águas de chuva para execução 
de serviços de limpeza e desassoreamento com remoção de material de descarte de rios 
córregos para prevenção de enchentes, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às
09h30min do dia 21 de abril 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.


