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Thálitha é absolvida e
CEI barrada na Câmara
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Parceria de Unifatea e Acial promove concurso 
de vitrines no comércio para o Natal em Lorena
Atividade faz parte de planejamento para promover interação entre comerciantes e moradores da cidade

O Parque Tecnológico Uni-
fatea e a Acial (Associação 
Comercial e Industrial de 
Lorena) promovem neste mês 
um Concurso de Vitrines de 
Natal. O evento tem como 
objetivo incentivar o comércio 
local a investir na produção de 
vitrines comemorativas e ela-
boradas para celebrar a data.

O projeto tem coordenação 
técnica da professora Sônia 
Siqueira e desenvolvimento 
operacional da professora 
Flávia Gabriela. Compõem 
a equipe de organização a 
arquiteta Lúcia Monteiro e a 
equipe gestora da Acial. Os 
projetos vencedores serão 

Da Redação 
Lorena

divulgados no dia 20, e as 
fotos dos concorrentes serão 
postadas nas redes sociais do 
Unifatea e da Acial.

Para confeccionar a vitrine 
não há limitações, ou seja, 
qualquer material poderá ser 
usado, mas terão pontos extras 
aquelas que se utilizam de 
materiais de origem natural, 
reciclados e de reuso, na tenta-
tiva de impulsionar a redução 
do impacto ambiental na pro-
dução e no pós-descarte. Serão 
considerados os quesitos estilo, 
sustentabilidade e making off.

O concurso promove não 
somente uma atividade com-
petitiva visando a criação 
de vitrines, como também a 
integração entre comércio, 
universidade e população de 
Lorena. Comércio, na Rua Principal de Lorena em clima natalino; Acial e Unifatea promovem concurso de vitrines

Foto: Andreia Moroni

Vereadora de Cachoeira mantém mandato após ataques pessoais na 
sessão; denúncia foca ação de assessor que estaria fazendo propaganda

A Câmara de Cachoeira 
Paulista arquivou, na segun-
da-feira (12), a CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) que 
poderia cassar o mandato da 
vereadora Thálitha Barboza 
(PT). Ela foi absolvida das 
acusações referentes a ações 
de um de seus assessores, e 
seguirá no Legislativo pelos 
próximos dois anos. Segundo 
a acusação, Thálitha teria 
cometido crime de improbi-
dade administrativa quan-
do o seu assessor, Luciano 
Lombardi, foi visto em uma 
praça do município fazendo 
campanha para os candidatos 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e Fernando Haddad (PT), su-
postamente durante o expe-
diente da Casa, em setembro 
deste ano. 

Foto: Arquivo Atos

A vereadora Thálitha Barboza, que enfrentou denúncias de propaganda eleitoral de assessor durante eleições

Prefeitura de Lorena 
define R$ 326 milhões 
de orçamento para 2023

A Prefeitura de Lorena terá 
R$ 326 milhões de orçamen-
to para trabalhar em 2023. 
A LOA (Lei Orçamentária 
Anual) foi aprovada na Câ-
mara, na segunda-feira (12), 
por unanimidade. Foram 
apresentadas 35 emendas 
impositivas pelos vereadores, 

prevendo a maioria de repas-
ses para área de saúde, com 
destaque para a Santa Casa.

A Lei Orçamentária Anual 
é um instrumento de plane-
jamento orçamentário de 
curto prazo elaborado pelo 
Executivo.
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Ballerini, que terá R$ 326 milhões para administração no próximo ano

Pinda anuncia reforma para o 
Mercado Municipal e Feira Livre

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, no final de 
novembro, um novo processo 
de reforma dos espaços públi-
cos. Desta vez, a Feira Livre e o 
Mercado Municipal receberão 
intervenção pela secretaria de 
Obras e Planejamento. O plano 
elaborado prevê a reforma ge-
ral nos banheiros com a troca 
de piso, forro, cobertura, novas 
esquadrarias, pintura geral do 

bloco, instalações hidráulicas e 
elétricas, assim como a adapta-
ção da área para a construção 
de um refeitório. De acordo 
com o Município, a ação será 
no sanitário de uso exclusivo 
dos feirantes. O banheiro de 
uso público, que fica próximo 
à feira, também contará com 
reforma para a inserção do 
banheiro PNE e fraldário. 
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O galpão da Feira Livre, na região central de Pinda; anúncio de reforma

Foto: Bruna Silva

Ícone da comunidade católica, 
Jonas Abib morre aos 85 anos

Uma das principais persona-
lidades do movimento religioso 
no Brasil, o Monsenhor Jonas 
Abib morreu nesta segunda-fei-
ra (12), em Cachoeira Paulista. 
O fundador da Comunidade 
Canção Nova (CCN), lutava, 
desde maio de 2021, contra 
o mieloma, um tipo de cân-
cer, e apresentava quadro de 
pneumonia.
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Jonas Abib, criador da CN; adeus

Foto: Reprodução CCN

Caraguá amplia 
a fiscalização 
sobre comércio
irregular
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Com foco em inibir as 
vendas irregulares e va-
lorizar o comerciante am-
bulante regularizado na 
orla, a Prefeitura de Cara-
guatatuba realizou, nesta 
semana, uma reunião com 
diversas secretarias. O 
objetivo de alinhar as es-
tratégias para a temporada 
de verão.
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Thálitha é absolvida e CEI com denúncias 
são arquivadas na Câmara de Cachoeira
Vereadora mantém o mandato depois de sessão marcada por ataques pessoais; denúncia 
focou assessor que estaria fazendo propaganda do PT durante período eleitoral, em setembro

A Câmara de Cachoeira Pau-
lista arquivou, na segunda-feira 
(12), a CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) que poderia cas-
sar o mandato da vereadora 
Thálitha Barboza (PT). Ela 
foi absolvida das acusações, 
referentes a ações de um de 
seus assessores, e seguirá no 
Legislativo pelos próximos 
dois anos.

Segundo a acusação, Tháli-
tha teria cometido crime de 
improbidade administrativa 
quando o seu assessor, Luciano 
Lombardi, foi visto em uma 
praça do município fazendo 
campanha para os candidatos 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 
Fernando Haddad (PT), supos-
tamente durante o expediente 
da Casa, em setembro deste 
ano. Sob outra perspectiva, a 
defesa da parlamentar compro-
vou que o funcionário estava 

Bruna Silva
Cachoeira Paulista

A vereadora Thálitha Barboza, que enfrentou denúncias de propaganda eleitoral de assessor durante eleições

do relatório. Para a cassação, 
eram necessários nove votos, 
ou seja, o cargo foi mantido.

Em sua defesa, Thálitha en-
fatizou que sofre perseguição 
política devido ao trabalho 
de fiscalização que está rea-
lizando. Ela enfatizou ainda 
que a real intenção daqueles 
que eram a favor CEI era de 
“desmobilizar e desmotivar 
um mandato popular eleito 
democraticamente”. “Estamos 
fazendo tudo que uma par-
lamentar deve fazer, ou seja, 
fiscalizar, promover debates 
nessa tribuna, buscar recursos 
através de emendas parlamen-
tares”, salientou.

A votação também foi 
acompanhada por outros 
vereadores da região em de-
monstração de apoio político, 
como Herivelto Vela (PT) de 
Pindamonhangaba e Dandara 
Gissoni (PSD) de Caçapava, 
além da secretária estadual 
da Juventude do Partido dos 
Trabalhadores, Ligia Toneto.

em horário de almoço quando 
foi visto “bandeirando” em 
favor dos políticos que dispu-
tavam as eleições gerais. Após 
o intervalo, assegurado em lei 
trabalhista, ele retornou às 
atividades em trabalho remoto.

Os dados foram avaliados 
pela comissão processante, que 
apontou para arquivamento 
das denúncias sobre Thálitha. 
Antes da sessão extraordinária, 
ela se posicionou pelas redes 
sociais. Em vídeo, a jovem ve-
readora afirmou que embora 
tivessem entrado com o pedido 
de cassação do mandato, não 
encontraram irregularidade 
nos atos. 

Com o clima acalorado da 
votação, o vereador Max Bar-
ros (União) ressaltou o seu 
posicionamento, lembrando 
de casos passados, para citar a 
rejeição à parlamentar. “Quan-
tas coisas. A vereadora Thálitha 
falhou que nós fomos pra Bra-
sília com farra com dinheiro 
público. A vereadora Thálitha 

Pinda anuncia reforma do Mercado Municipal e Feira Livre
Município promete investir mais de R$ 400 mil em melhorias das instalações dos espaços para comércio popular

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, no final 
de novembro, um novo pro-
cesso de reforma dos espaços 
públicos. Desta vez, a Feira 
Livre e o Mercado Municipal 
receberão intervenção ideali-
zada pela secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento.

O plano elaborado prevê a 
reforma geral nos banheiros 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

fraldário. A responsável pelas 
atividades será a empresa EMC 
Engenharia e Construções, e o 
prazo para o início é janeiro do 
próximo ano. A expectativa é 
que as obras sejam concluídas 
até agosto de 2023.

Apesar dos trabalhos no lo-
cal, a Prefeitura assegurou que 
as ações culturais do Espaço 
Cardosão serão preservadas na 
praça Engenheiro Luiz Salgado 
Ribeiro, mais conhecida como 
Praça da Liberdade. A expec-
tativa é para que as atividades 
passem por reorganização 
com auxílio da pasta de Cul-
tura e Turismo.

“Todos lembram aquela lona 
desgastada que existia na feira 
livre, que substituímos por 
material de qualidade, dando 
nova e moderna identidade 
visual. Vamos continuar pro-
movendo ações que valorizem 
esse espaço histórico em nossa 
cidade”, reforçou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

O anúncio das melhorias 
contou a participação de re-
presentantes dos comercian-
tes, que apontaram outras 
medidas com foco na melhoria 
das condições de trabalho, 
como reparos no telhado e 
nas calhas.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Franco, 
avaliou que a proposta de 
urbanização na área central 
recebe “toda atenção” e com 
diversos pontos revitaliza-
dos. Anteriormente, as pra-
ças Monsenhor Marcondes e 
Quartel, assim como o Centro 
Comercial 10 de Julho, foram 
repaginados.

com a troca de piso, forro, 
cobertura, novas esquadrarias, 
pintura geral do bloco, insta-
lações hidráulicas e elétricas, 
assim como a adaptação da 
área para a construção de 
um refeitório. De acordo com 
o Município, a ação será no 
sanitário de uso exclusivo 
dos feirantes. O banheiro de 
uso público, que fica próximo 
à feira, também contará com 
reforma para a inserção do 
banheiro PNE (pessoas com 
necessidades especiais) e o 

pegou e xingou a gente em 
nossa tribuna, falando que os 
vereadores é (sic) isso, que os 
vereadores é (sic) aquilo. Então, 
vereadora, você está criando 
uma situação nessa Casa, com 

todo o respeito, que os demais 
pares não gostam de você”.

Apesar das diversas acu-
sações de cunho pessoal, os 
vereadores decidiram seguir 
o relatório e votaram pelo 

arquivamento da CEI e a ma-
nutenção do mandato da par-
lamentar, após duas votações: 
a primeira, com resultado de 
6 votos a 6. Na segunda, mu-
dança para 7 a 5 pela rejeição 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE DISPENSA 

 
EDITAL Nº 127/2022  

PROCESSO Nº 211/2022  
DISPENSA DE VALOR Nº119 /2022 

 
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇAO DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 19/12/2022, ÀS 17:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  

ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: 
www.cachoeirapaulista.sp.gov.br 

ou 
Solicitar: compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

 
 
 

      
  OBJETO:     

 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA CONTROLE DE PONTO E 
FREQUÊNCIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SISTEMAS, ACESSÓRIOS, SERVIÇOS E 
CONTRATO DE MANUTENÇÃO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 
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Prefeitura de Lorena define orçamento 
de R$ 326 milhões para ações de 2023
Câmara aprova LOA com R$ 3,6 milhões em emendas impositivas, maior parte para a Santa Casa

A Prefeitura de Lorena terá 
R$ 326 milhões de orçamento 
para trabalhar em 2023. A 
LOA (Lei Orçamentária Anual) 
foi aprovada na Câmara, na 
segunda-feira (12), por unani-
midade. Foram apresentadas 
35 emendas impositivas pelos 
vereadores, prevendo a maio-
ria de repasses para área de 
saúde, com destaque para a 
Santa Casa.

A Lei Orçamentária Anual 
é um instrumento de planeja-
mento orçamentário de curto 
prazo elaborada pelo Executi-
vo. Na LOA são fixadas receitas 
e previstas despesas para o 

Andréa Moroni
Lorena

ano, com planejamento de gas-
tos prioritários, divididos em 
três orçamentos, o fiscal, o da 
seguridade social e o orçamen-
to de investimentos. Concentra-
do em um único documento, o 
orçamento destina os gastos e 
as despesas do governo a partir 
de um planejamento de ações.

Antes da definição, o texto 
original da LOA recebeu emen-
das impositivas (instrumento 
em que os vereadores podem 
apresentar inclusões à Lei Or-
çamentária Anual, destinando 
recursos do Município para 
obras, projetos ou instituições). 
A lei determina que 1,2% do 
orçamento total pode ser des-
tinado às emendas impositivas, 
mas que 50% dos valores des-
tinados a cada vereador seja 
aportado na área da saúde.

Segundo o presidente da Câ-

O prefeito Sylvio Ballerini, que terá orçamento de R$ 326 milhões para o próximo ano; Santa Casa é destaque

Foto: Arquivo Atos

mara, Fábio Longuinho (PSD), 
o valor total das emendas im-
positivas foi de R$ 3,6 milhões. 
“Vários setores receberam 
emendas, como Apae, Acal e 
Provim, mas a Santa Casa foi 
a que mais recebeu recursos, 
R$ 2 milhões”, destacou.

Santa Casa – O hospital 
será o beneficiário da maior 
parte do valor das emendas 
impositivas, recebendo cerca 
de R$2 milhões. O valor será 
muito importante para a insti-
tuição, que registra um déficit 
mensal de R$ 1,1 milhão.

Na última sexta-feira (9), o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
entregou para a Santa Casa um 
cheque simbólico, no valor de 
R$ 18 milhões, verba enviada 
pelo Governo do Estado, obtida 
por meio de pedidos feitos pelo 
Executivo.

 
 
 
 
 

Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 

——————————————————————————————————————————— 

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 
sincovag2017@gmail.com 

 

 
 

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  2023, 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 
vencimento no dia 31 de janeiro de 2023.  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 2022. 

 
 
 
 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 

——————————————————————————————————————————— 

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 
sincovag2017@gmail.com 

 

 
 

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  2023, 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 
vencimento no dia 31 de janeiro de 2023.  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 2022. 

 
 
 
 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 37/22 – Proc. Lic. Nº 412/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de matérias-primas a serem utilizadas para produção de medicamentos na farmácia de 
manipulação de Lorena. Prazo 12 meses. CONTRATADA: CAPROMED FARMACÊUTICA 
LTDA - CNPJ: 13.085.369/0001-96. Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 13/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 44/22 – Proc. Lic. Nº 466/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Registro de preços para o fornecimento 
de material gráfico para diversas secretarias. Prazo de 12 (doze) meses. CONTRATADA: 
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA GRAFICA – ME. CNPJ: 06.983.554/0001-32. Vencedora dos 
itens: 21, 24, 25, 48, 77, 78. VALOR TOTAL: R$ 49.306,25 (quarenta e nove mil e trezentos 
e seis reais e vinte e cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 13/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 46/22 – Proc. Lic. Nº 473/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Compra de peças para manutenção 
e reposição de equipamentos odontológicos. Prazo 06 (SEIS) MESES. CONTRATADA: 
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ: 01.318.721/0001-07. 
Vencedora dos itens: 1 a 22. VALOR TOTAL: R$ 45.929,60 (quarenta e cinco mil, 
novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 13/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP 24/22 – Proc. Lic. Nº 482/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de engenharia para REFORMA DA PISTA DE SKATE CSU, na 
Rua Cap. Oscar Bitencourt, s/n, para atender as necessidades da População do Município 
de Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme 
Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Composição de 
BDI e anexos. Prazo 08 (oito) meses. CONTRATADA: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI 
EPP - CNPJ: 04.769.815/0001-90. Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 309.425,22 
(trezentos e nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos). DATA 
DA ASSINATURA: 13/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato 158/20 – PP 53/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ: 00.000.000/0001-91
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração do Termo 
Aditivo n.º 2 do Processo Licitatório nº 359/2020, Pregão Presencial nº 53/2020, que foi 
firmado em 14 de setembro de 2022 e versou sobre a prorrogação da vigência do Contrato 
nº 158/2020 e reajuste do valor.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica mantida a prorrogação pactuada 
no aditivo anterior (doze meses a contar de 14 de setembro de 2022), entretanto com 
a abdicação do reajuste, tendo em vista as tratativas comerciais realizadas entre os 
Contratantes.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica mantido o valor de R$ 1,30 (um real e trinta centavos), sem 
correção para as autenticações de recebimento.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 497.900,00 
(quatrocentos e noventa e sete mil e novecentos).
CLAÚSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
Habilitação do Chamamento Público 

n° 01/2021 de 25/10/2022– Gabinete PROC n° 2501/2021.
O município de Lorena-SP torna pública o nome do candidato habilitado e eleito que 
efetuou a inscrição para o eixo de Serviços Públicos: b) comunicação social (item 2.1. do 
respectivo edital do Chamamento Público n° 01/2021 de 25/10/2022 para Composição 
do Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos) - João Paulo Menino Mota. 
Eventuais recursos administrativos devem ser interpostos por meio do email ouvidoria@
lorena.sp.gov.br mediante petição fundamentada, constando a identificação do requerente 
e as razões de seu inconformismo, dirigida a Comissão de Seleção, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após a publicação do nome do candidato habilitado e eleito no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 52/2022 - PROC. Nº 514/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, cujo objeto é Registro de preços para a aquisição parcelada de material de 
limpeza para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação das 
empresas vencedoras, com a emissão da ata de registro de preços:
Empresa: COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA CNPJ: 45.806.440/0001-79
Vencedora do lote: 01
Valor Total: R$ 10.605,60 (dez mil, seiscentos e cinco reais e sessenta centavos).
Empresa: SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 00.284.702/0001-44
Vencedora dos lotes: 02 e 03
Valor Total: R$ 192.396,84 (cento e noventa e dois mil, trezentos e noventa e seis reais 
e oitenta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 54/2022 - PROC. Nº 536/2022

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 brinquedos pedagógicos para atendimento 
nas unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Lorena, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autorizo a 
contratação da empresa vencedora, com a emissão do Contrato.
Empresa: COMERCIAL GUARA LTDA CNPJ: 07.731.777/0001-75
Vencedora dos lotes: 01, 03, 04, 05 e 09.
Valor Total: R$ 10.314,13 (Dez Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Treze Centavos).
Empresa: HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI
CNPJ: 28.288.997/0001-46
Vencedora do lote: 02.
Valor Total: R$ 2.860,00 (Dois Mil e Oitocentos e Sessenta Reais).
Empresa: SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ: 45.337.054/0001-85
Vencedora do lote: 06.
Valor Total: R$ 27.300,00 (Vinte e Sete Mil e Trezentos Reais).
Empresa: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
AUTOMOTIVOS EIRELI CNPJ: 34.369.780/0001-63
Vencedora dos lotes: 07, 13 e 25.
Valor Total: R$ 8.816,00 (Oito Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais).
Empresa: PATRICIA C. R. BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS ME CNPJ: 09.335.657/0001-84
Vencedora dos lotes: 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 e 24.
Valor Total: R$ 74.640,00 (Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta Reais).
Empresa: SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA
CNPJ: 42.339.589/0001-05
Vencedora do lote: 11.
Valor Total: R$ 4.907,00 (Quatro Mil e Novecentos e Sete Reais).
Empresa: COMERCIAL KRF EIRELI CNPJ: 18.189.637/0001-33
Vencedora do lote: 21.
Valor Total: R$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais).
Empresa: NINE DIGITAL BANK CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
LTDA CNPJ: 30.977.140/0001-85
Vencedora do lote: 22.
Valor Total: R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 55/2022 - PROC. Nº 540/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, cujo objeto é Registro de preços para aquisição de material de atendimento 
pré-hospitalar (AHP), para a utilização do SAMU, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação das empresa 
vencedora, com a emissão do contrato:
Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA CNPJ: 04.063.331/0001-21
Vencedora dos lotes: 02, 03, 07, 11, 12 e 13.
Valor Total: R$ 2.846,48 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos) DATA DA ASSINATURA: 08/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 56/2022 - PROC. Nº 5412022

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 Mobiliários, utensílios e equipamentos para o 
funcionamento do prédio localizado à Rua Expedicionário Genésio Valetim Correa, 748, 
Bairro da Ceuz, onde serão alocados os profissionais do CAAPEL, em cumprimento ao 
artigo 83 da Lei Complementar 207/2015, e do CRE, localizado à rua Delfim Bittencourt, 260, 
Bairro Olaria, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão da ata de 
registro de preços:
Empresa: J M COELHO FRANCATO LTDA EPP CNPJ: 36.154.936/0001-14
Vencedora dos lotes: 01 E DO LOTE 01 COTA RESERVADA ME/EPP
Valor Total: R$ 282.374,08 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e setenta e quatro 
reais e oito centavos.
Empresa: J M E P INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 34.647.353/0001-08
Vencedora dos lotes: 07 e 08
Valor Total: R$ 48.999,99 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa 
e nove centavos).
Empresa: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME CNPJ: 34.329.066/0001-41
Vencedora do lote: 05
Valor Total: R$ 46.083,94 (quarenta e seis mil, oitenta e três reais e noventa e quatro 
centavos).
Empresa: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA EPP CNPJ: 30.522.695/0001-32
Vencedora dos lotes: 02 e lote 02 COTA RESERVADA ME/EPP; lote 03 e lote 03 COTA 
RESERVADA ME/EPP, lote 06, lote 09 e lote 10.
Valor Total: R$ 499.210,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e dez reais).
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE HOMOLOÇÃO DE LICITAÇÃO – TP Nº 21/2022 - PROC. Nº 4552022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento a tomada de preço acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para a pavimentação asfáltica da Rua Leonel Correa de Medeiros, Bairro 
São Roque, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA e autoriza a contratação da empresa vencedora, 
com a emissão da respectiva nota de empenho, conforme abaixo:
Empresa: F R DA S OLIVEIRA ME - CNPJ: 33.099.975/0001-78
Valor Total: R$ 346.490,47 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS 
E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) - DATA DA ASSINATURA: 
08/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LOTE

Pregão Eletrônico Nº 55/2022 - PROC. Nº 540/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos lotes 01, 04, 05, 06, 08, 09, 
10, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do PE 55/22, Processo 540/22 que tem por objeto
Registro de preços para aquisição de material de atendimento pré hospitalar (AHP) para 
a utilização do SAMU, do presente certame tendo em vista que os lotes permaneceram 
desertos e/ou a empresa participante não conseguiu chegar no valor estimado em 
Edital, conforme consta na Ata de Sessão Pública. Os autos do processo permanecem 
à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00 às 17h00, na Sala de 
Licitações, Secretaria de Administração, situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena- SP.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022 PROCESSO 645/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Registro de preços para a aquisição 
de materiais para premiação para suprir as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, 
pelo período de 12 (doze) meses, que do dia 13 de dezembro de 2022 a 09 de janeiro 
de 2023 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 09 de Janeiro de 2023 às 08:05h (Horário 
de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no 
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
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022 PROCESSO 646/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de preços para aquisição 
parcelada de baterias automotivas novas para atender as necessidades da secretaria de 
serviços municipais, que do dia 13 de dezembro de 2022 a 01 de Fevereiro de 2023 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 01 de Fevereiro de 2023 às 08:05h (Horário de Brasília) 
e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no 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.
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Uma das principais perso-
nalidades do movimento re-
ligioso no Brasil, o Monse-
nhor Jonas Abib morreu na 
noite desta segunda-feira 
(12), em Cachoeira Paulista. 
Internado desde outubro, o 
fundador da Comunidade 
Canção Nova (CCN), lutava, 
desde maio de 2021, contra 
o mieloma, um tipo de cân-
cer, e apresentava quadro 
de pneumonia.

Nos últ imos meses, o 
religioso de 85 anos este-
ve internado por diversas 
vezes na UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo). Seu 
estado era acompanhado 
por fiéis da Igreja Católica 
e membros da CCN.

Segundo nota da CCN, 
o quadro de saúde teve 
complicações depois da 
realização de uma jejunos-
tomia (procedimento para 
colocação de uma sonda 

Da Redação
RMVale

nas últimas semanas. Ele 
deixou o hospital na última 
quinta-feira, dia 8.

O velório do Monsenhor 
Jonas Abib teve início nes-
ta terça-feira (13) e deve 
continuar no Centro de 
Evangelização da institui-
ção religiosa até a próxima 
quinta-feira (15), quando 
o corpo será encaminhado 
para o funeral no Santuário 
do Pai das Misericórdias.

Um religioso – Como sua 
grande obra, a Comunidade 
Canção Nova é a marca que 
fez do Monsenhor Jonas 
Abib reconhecido em vários 
países.  Nascido em Elias 
Fausto-SP, em 21 de dezem-
bro de 1936, o sacerdote 
tem origem multirracial, 
sendo o pai de família sí-
rio-libanesa e a mãe com 
ascendência italiana. Ele 
passou a morar em São Pau-
lo ainda criança, quando 
iniciou sua vida religiosa 
no curso de primeiro grau 
no Colégio Padre Moye, 
dirigido pelas Irmãs da 

Ícone da comunidade católica em todo país, 
Monsenhor Jonas Abib morre aos 85 anos
Fundador da Canção Nova e líder da Renovação Carismática, sacerdote enfrentava câncer desde 2021

Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova, que faleceu na noite de segunda-feira

Foto: Reprodução CCN

Providência de Gap.
Em 1950, aos 13 anos, 

foi transferido para o semi-
nário salesiano do Colégio 
São Manoel, em Lavrinhas 
e, nos anos seguintes, estu-
dou em colégios católicos 
de Lorena e Pindamonhan-
gaba.

Foi ordenado sacerdote 
em 1964. Dedicou-se ao 
trabalho com jovens e teve 
grande projeção com a 
atuação, ainda no início 
da década de 1970, nas 
atividades da Renovação 
Carismática Católica. Por 
meio deste caminho, fun-
dou em 1978 a Comunidade 
Canção Nova, com foco na 
evangelização por meio da 
comunicação social.

Décadas depois, a Canção 
Nova se tornou marco da 
comunicação religiosa, 
com emissoras de rádio, 
TV e portal de notícias on-
line, que, junto à estrutura 
para eventos em Cachoeira 
Paulista, mobiliza milhares 
de fiéis.

flexível de alimentação, 
inserida diretamente no 
intestino delgado, por um 
orifício no abdômen), em 

um hospital de São Paulo, 
onde o religioso estava in-
ternado desde de outubro.

A equipe médica desta-

cou que a jejunostomia 
foi realizada na tentativa 
de controlar a pneumonia, 
cada vez mais frequente 

Caraguá fortalece fiscalização contra comércio irregular

Com foco em inibir as ven-
das irregulares e valorizar 
o comerciante ambulante 
regularizado, a Prefeitura 
de Caraguatatuba realizou, 
nesta semana, uma reunião 
com diversas secretarias. 
O objetivo da discussão 
foi alinhar as estratégias 
para a temporada de verão, 
que atrai maior número de 
pessoas.

Para o réveillon, o Municí-
pio deve intensificar a fisca-
lização de vendedores am-
bulantes que não possuem a 
licença para trabalhar. Outra 
frente de supervisão será a 
venda e consumo de bebida 

Bruna Silva
Caraguatatuba

alcoólica para menores de 
18 anos. A ação contará 
com apoios das secretarias 
municipais da Fazenda, Ur-
banismo, Saúde e Mobilidade 
Urbana, além da GCM (Guar-
da Civil Metropolitana).

Segundo o prefeito Aguilar 
Junior (MDB), a proposta 
consiste em apresentar à 
população que a cidade está 
devidamente preparada para 
receber a alta temporada, 
assim como estimular o co-
merciante local e vendedores 
ambulantes regulares com 
medidas para aproximá-los 
da gestão. “Importante re-
forçar que todas as ações 
da Prefeitura são pautadas 
na legalidade e razoabilida-
de, ou seja, no bom senso. 
Estamos preocupados em 

Reunião multidisciplinar busca alinhar ações para inibir ações de ambulantes sem alvará no verão; GCM dá apoio ao trabalho
proteger e cuidar de quem 
trabalha corretamente”, fi-
nalizou. 

Dessa forma, hoje (14) 
a Prefeitura realizará um 
evento para identificar os 
vendedores ambulantes por 
meio da entrega de alvarás 
de funcionamento, no Teatro 
Mario Covas. São esperados 
cerca de quinhentos traba-
lhadores. 

Temporada – Durante o 
feriado da Proclamação da 
República, Caraguatatuba 
obteve 70% ocupação do 
setor hoteleiro conforme 
levantamento da AHP (Asso-
ciação de Hotéis e Pousadas 
de Caraguatatuba).

Neste mesmo período, cer-
ca de duzentos mil turistas 
passaram pela cidade.

Foto: Divulgação PMC

Reunião para definir as estratégias prometem alinhar a fiscalização de ambulantes em Caraguatatuba


