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COMPRA CERTA
New Creta 

Prefeitura de Pinda anuncia mil 
novas vagas de creches em 2023
Sistema de ensino, que atende 14,4 mil alunos na educação infantil, passa por planejamento para 
ampliação de estrutura na rede municipal; voltas às aulas programadas para o inicio de fevereiro

A secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
anunciou, recentemente, o 
reforço de mais mil vagas 
em creches para a educação 
infantil. A ação será viabili-
zada através da inauguração 
de novas unidades de ensino 
nos bairros Crispim, Cidade 
Nova e Jardim Regina. 

Ao todo, a pasta estima 
que neste ano serão 14,4 
mil alunos na educação 
infantil, pré-escola e ensino 
fundamental. Deste mon-
tante, mais de cinco mil são 
crianças de até três anos de 
idade. “Neste período de fé-
rias escolares, é o momento 
que realizamos melhorias 
estruturais nos prédios 
para qualificar ainda mais 
o serviço oferecido à popu-
lação. Da mesma forma, o 
calendário dos profissionais 
da educação também se 
inicia antes, com a direção e 
os professores trabalhando 
na programação das aulas, 
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com o planejamento das ati-
vidades do ano, debatendo 
temas, e tudo conforme as 
determinações do Ministé-
rio da Educação e secretaria 
Estadual de Educação”, en-
fatizou a secretária Luciana 
Ferreira.

A expectativa é que ainda 
neste primeiro semestre 
os centros municipais de 
educação infantil dos bair-
ros Crispim, Cidade Nova 
e Jardim Regina sejam en-
tregues, além de mais um 
no Araretama, e uma na 
sede da secretaria de Edu-
cação. Dessa forma, serão 
ofertadas mais mil vagas à 
população. 

O ano letivo em Pinda-
monhangaba está previsto 
para começar no dia 8 de 
fevereiro. As inscrições para 
os CMei’s serão abertas a 
partir do próximo dia 23.

Os interessados devem 
acessar o site educapinda.
net.br e fazer o cadastro. 
A liberação de vagas obe-
decerá a critérios técnicos, 
priorizando as famílias que 
mais precisam.Parquinhos para recreação em creche da rede municipal de Pindamonhangaba, que reestrutura creches da cidade e abre novas vagas para 2023

Foto:  Bruna Silva

Codesg lança concurso para trinta vagas e cadastro reserva
Prova escrita está marcada para dia 5 de marçocom divulgação de resultado esperada para 3 de abril; inscrições custam R$ 39

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) abriu concurso 
público para o preenchimen-
to de trinta vagas nas mais 
diversas áreas, e também ca-
dastro reserva. As inscrições 
custam R$ 39 e podem ser 
feitas, até o dia 9 de fevereiro, 
pelo site omniconcursospu-
blicos.com.br.

O diretor presidente da 
Codesg, João Vaz, explicou 
que o concurso é necessário 
para o preenchimento de 
vagas que surgiram, no início 
de 2022, quando a compa-
nhia assumiu a implantação 
do saneamento básico no 
município através de con-
trato com a Saeg (Serviço de 
Água e Esgoto). “Como era 
uma obra emergencial, nós 
fizemos contratações tempo-
rárias por 12 meses, até que 
o concurso fosse realizado. 
Quando o processo for fina-
lizado, os trabalhadores tem-
porários serão dispensados e 
assumem os concursados”.

O concurso abre mais de 
trinta vagas para contratação 
imediata e a formação de 
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cadastro reserva. “O cadas-
tro reserva é para posições 
que a Codesg possa ter que 
substituir, como em caso de 
aposentadoria e também 
de novas obras assumidas 

durante o ano de 2023 com 
a Prefeitura”, explicou João 
Vaz.

Entre as vagas oferecidas 
estão a de coletores de lixo. 
“A companhia é a operacional 

na coleta de lixo na cidade. 
Nós temos enfrentado proble-
mas com a falta de coletores, 
e isso deve ser resolvido com 
o concurso público”, contou 
Vaz.

Foto: Reprodução PMG

Funcionários da Codesg durante obra de saneamento básica em Guaratinguetá; concurso público é aberto para novas contratações da autarquia municipal para 2023

A prova escrita do con-
curso está marcada para o 
dia 5 de março. “No edital 
estão elencadas as matérias 
exigidas para cada função. A 
prova prática, para algumas 

funções, será realizada entre 
23 e 26 de março. O resulta-
do final será divulgado no 
dia 3 de abril e, na sequência, 
faremos o chamamento dos 
classificados”, concluiu.
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Orçado em R$ 46 milhões, trabalho de 
saneamento básico avança em Ubatuba
Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto entra na fase final; outras obras até o mês de setembro

Após um investimento de 
cerca de R$ 21 milhões, a 
Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) avançou nesta 
semana para a última etapa da 
obra de ampliação da principal 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) de Ubatuba, que 
atende 21 mil imóveis. Além 
dessa melhoria, a empresa de 
economia mista prevê a entre-
ga neste ano da ampliação de 
uma rede coletora e de duas 
EEE’s (Estações Elevatórias 
de Esgoto).

Em nota oficial, a Sabesp 
revelou que atingiu a última 
etapa do processo de mon-
tagem da nova estrutura da 
ETE do bairro Itaguá, o que 
propiciou o início da fase de 
testes. Iniciada em março de 
2020, a ampliação da estação 
de tratamento consiste na 
construção de quatro tanques 
reatores, extensão do tanque 
de contato de desinfecção e a 
implantação de um sistema de 
canalização, de cerca de 4,5 
quilômetros, que transportará 
parte do esgoto tratado até o 
deságue no Rio Grande.

O início da operação da nova 
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ETE Itaguá, que deverá ocor-
rer em breve, garantirá que a 
Companhia salte de 52% para 
64% de área de cobertura de 
coleta de esgoto em Ubatuba. 
A melhoria beneficiará, prin-
cipalmente, as famílias dos 
bairros Centro, Itaguá, Estufa 
1, Estufa 2 e Jardim Carolina.

Também previstas para 
serem entregues neste ano, 
porém apenas em setembro, 
as obras de ampliação da rede 
coletora da região central do 
município e das EEE’s Tamoios 
(rodovia) e Cristo (Itaguá) 
foram iniciadas em março de 
2022, e contam com um inves-
timento de R$ 25 milhões. As 
unidades responsáveis pela 
transposição dos resíduos até 
a estação final de tratamen-
to viabilizarão a captação e 
encaminhamento do esgoto 
produzido nos imóveis do 
bairro Perequê-Açu.

Para a superintendência 
da Sabesp do Litoral Norte, o 
pacote de obras, que totaliza 
um investimento de R$ 46 
milhões, resultará “na melho-
ria da qualidade de vida da 
população e na preservação 
ambiental, dando ótimas con-
dições sanitárias e contribuin-
do para a saúde pública e para 
o fomento do turismo (trecho 
da nota)”.

Projeto de ampliação da estação de tratamento de esgoto para ampliar fornecimento de estrutura em Ubatuba; investimento de R$ 46 milhões

Foto:  Reprodução

Lorena repassa R$ 264 mil para Projeto Maternar, da Santa Casa
Dinheiro é utilizado em implantação do Posto de Leite Humano; campanha Leão Solidário é ação de secretarias

A Prefeitura de Lorena con-
seguiu a captação de R$ 264 
mil por meio da Campanha 
Leão Solidário. Esse valor 
será repassado para o Projeto 
Maternar, da Santa Casa. 

A campanha Leão Solidário 
é uma ação conjunta da Sads 
(secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social) e 
da secretaria de Comunica-
ção, criada em 2021, para 
incentivar a doação de parte 
do Imposto de Renda devido 
de pessoas físicas e jurídicas 
para o FMDCA (Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente). O dinheiro 
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deve ser investido em pro-
jetos sociais que atendam 
crianças e adolescentes.

O repasse foi aprovado pelo 
CMDCA (Conselho Municipal 
das Crianças e Adolescentes), 
em outubro de 2022, e será 
realizado em breve. Foram 
recebidas 58 doações, e o 
total arrecadado pela campa-
nha Leão Solidário foi de R$ 
322 mil, entre pessoas físicas 
e jurídicas. 

A previsão é destinar a 
outras instituições, ainda 
no primeiro trimestre desse 
ano, aproximadamente R$ 
200 mil, a partir de valores 
arrecadados pela Campanha 
Leão Solidário e o saldo acu-
mulado de doações e outras 
receitas do FMDCA. Essa 

destinação se dará a partir 
de um processo de seleção 
das entidades, por meio de 
dois editais. O repasse de 
todos os valores recebidos 
pelo programa é aprovado 
pelo CMDCA.

O Projeto Maternar, da San-
ta Casa, tem como objetivo 
oferecer um novo modelo de 
maternidade, mais segura e 
humanizada, por meio da 
reforma e ampliação da UTI 
Neonatal, Centro Cirúrgico, 
Central de Material Esteriliza-
do e Posto de Leite Humano, 
que está em fase de imple-
mentação. Com essa captação 
de R$264 mil, a Santa Casa 
de Lorena iniciará a primeira 
etapa do projeto do Posto de 
Leite Humano.

Principal sede da Santa Casa de Lorena, Projeto Maternar recebe dinheiro de captação de doações na cidade

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

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

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 

casa em dois pa-
v imentos .  A nda r 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
r ior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banhei-
ro social, 1 quarto 
e quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por gara-

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

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ót ima local i -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 

Prestação de Ser-
viços

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

Arapeí: CEVI - Curso 

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

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

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

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de ex-
periência. Aqui você 
é atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

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

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

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 

tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem in te resse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 

rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto pa-
gamento apenas o 
custo de envio para 
seu endereço. Telefo-
ne: (12) 98243-0539

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

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 

condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539

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 relativa ao exercício 
de 2023 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2023, de acordo com a tabela 
progressiva por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, observadas 
as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017. 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 
sincovag2017@gmail.com.
Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2023.

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 relativa ao exercício de 2023 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2023, de acordo com a tabela progressiva 
por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
observadas as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017. 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 
sincovag2017@gmail.com. 

Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2023. 

 

 

 
 
 
 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando por prazo determinado, em 
caráter emergencial, DOIS MÉDICOS ESF, com carga horária de 40hs semanais 
e valor da hora de R$ 76,87. Os interessados deverão protocolar junto ao setor 
de Protocolo, situado à Av Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria SP, no prazo de 
18/01/2023 a 25/01/2023, das 9:00 às 16:00, os seguintes documentos: Curriculum, 
comprovante de residência, cópia de RG, cópia do CRM, cópia do título de Medicina 
e número de telefone atual. Maiores informações pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando por prazo determinado, 
em caráter emergencial, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, com carga 
horária de 15h semanais e valor da hora de R$ 76,87. Os interessados deverão 
protocolar junto ao setor de Protocolo, situado à Av Capitão Messias Ribeiro, 
625 – Olaria SP, no prazo de 18/01/2023 A 25/01/2023, das 9:00 às 16:00, os 
seguintes documentos: Curriculum, comprovante de residência, cópia de RG, 
cópia do CRM, cópia do título de especialização e número de telefone atual. 
Maiores informações pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando por prazo determinado, em 
caráter emergencial, MÉDICO PSIQUIATRA, com carga horária de 15h semanais 
e valor da hora de R$ 76,87. Os interessados deverão protocolar junto ao setor 
de Protocolo, situado à Av Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria SP, no prazo 
de 18/01/2023 A 25/01/2023, das 9:00 às 16:00, os seguintes documentos: 
Curriculum, comprovante de residência, cópia de RG, cópia do CRM, cópia do 
título de especialização e número de telefone atual. Maiores informações pelo 
telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando por prazo determinado, em 
caráter emergencial, Técnico de Manutenção de Aparelho Odontológico, com 
carga horária de 40h semanais com valor de salário base de R$ 3.316,75. Os 
interessados deverão protocolar junto ao setor de Protocolo, situado à Av Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria SP, no prazo de 18/01/2023 a 25/01/2023, das 9:00 
às 16:00, os seguintes documentos: Curriculum, comprovante de residência, 
cópia de RG, CPF e número de telefone atual e Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico em Eletrônica ou Mecânica, Conhecimento em Eletrônica e Eletrotécnica; 
Conhecimento em alta e baixa tensão e comandos elétricos; registro no CREA. 
Maiores informações pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 470/2022, PE 45/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Aquisição /
fornecimento de produtos produzidos por panificadoras para lanche no intuito de 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelo período 
de 12 (doze) meses. CONTRATADA: C.C. REZENDE SANTO PANI PADARIA E 
CONFEITARIA ME - CNPJ: 38.278.709/0001-26. Vencedora dos itens: 01 a 10. 
VALOR TOTAL: R$ 103.670,00 (cento e três mil seiscentos e setenta reais). DATA 
DA ASSINATURA: 12/01/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 57/2022 - PROC. Nº 558/2022

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 preço para aquisição de medicamentos da Atenção Básica, 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: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 42.092.374/0001-24
Vencedora dos lotes: 01, 78, 97, 151, 158, 221e 269.
Valor Total: R$ 110.956,00 (cento e dez mil novecentos e cinquenta e seis reais).
Empresa: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 41.511.821/0001-70
Vencedora dos lotes: 02, 04, 09, 16, 47, 48, 56, 71, 99, 145, 199, 205, 207, 211, 212, 213, 
233 e 236.
Valor Total: R$ 259.434,00 (duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e quatro 
reais).
Empresa: INPHARMA HOSPITALAR - CNPJ: 43.607.262/0001-21
Vencedora dos lotes: 05, 26, 50, 96, 101, 104, 106, 108, 116, 121, 122, 126, 135, 148, 150, 
162, 169, 174, 196, 208, 214, 217, 219, 220, 238, 239 e 268.
Valor Total: R$ 197.168,00 (cento e noventa e sete mil cento e sessenta e oito reais).
Empresa: EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 41.340.103/0001-88
Vencedora dos lotes: 06, 07, 33, 51 e 252.
Valor Total: R$ 104.300,00 (cento e quatro mil e trezentos reais).
Empresa: SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA.
CNPJ: 14.322.092/0001-30
Vencedora dos lotes: 08, 18, 20, 57, 59, 60, 61, 74, 91, 92, 109, 160, 175, 201, 246 e 256.
Valor Total: R$ 233.564,00 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais).
Empresa: LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES EPP
CNPJ: 34.925.322/0001-63
Vencedora dos lotes: 10, 70, 86, 114, 115, 130, 176, 200, 209, 229 e 234.
Valor Total: R$ 145.318,00 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e dezoito reais).
Empresa: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
Vencedora dos lotes: 11, 177, 179, 242 e 251.
Valor Total: R$ 390.825,00 (trezentos e noventa mil oitocentos e vinte e cinco reais).
Empresa: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO-EPP
CNPJ: 21.940.274/0001-30
Vencedora dos lotes: 12, 13, 90, 166, 225, 241, 243 e 259.
Valor Total: R$ 123.052,00 (cento e vinte e três mil e cinquenta e dois reais).
Empresa: A.D. DAMINELLI - EIRELI - CNPJ: 10.749.758/0001-80
Vencedora dos lotes: 14, 64, 75, 102, 128, 132, 188, 232, 247 e 264.
Valor Total: R$ 103.775,00 (cento e três mil setecentos e setenta e cinco reais).
Empresa: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CNPJ: 24.325.781/0001-52
Vencedora dos lotes: 15, 19, 28, 29, 34, 42, 46, 49, 197, 203, 248, 250, 254, 255 e 260.
Valor Total: R$ 219.544,00 (duzentos e dezenove mil quinhentos e quarenta e quatro reais).
Empresa: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 39.906.592/0001-40
Vencedora dos lotes: 17, 22, 41, 55, 65, 66, 95, 112, 113, 125, 164, 216, 235, 245, 257 e 270.
Valor Total: R$ 162.714,00 (cento e sessenta e dois mil setecentos e quatorze reais).
Empresa: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.595.725/0001-84
Vencedora dos lotes: 21, 39, 105, 118, 124 e 227.
Valor Total: R$ 32.642,00 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e dois reais).
Empresa: INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ: 12.889.035/0001-02
Vencedora dos lotes: 24, 35, 58, 67, 79, 140, 149, 183, 230, 258 e 266.
Valor Total: R$ 402.975,00 (quatrocentos e dois mil novecentos e setenta e cinco reais).
Empresa: DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 28.004.857/0001-07
Vencedora dos lotes: 25, 27, 88, 98, 152, 170, 172, 185, 210, 240, 261 e 265.
Valor Total: R$ 128.614,00 (cento e vinte e oito mil seiscentos e quatorze reais).
Empresa: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.195.057/0001-00
Vencedora dos lotes: 30, 187 e 189. Valor Total: R$ 353.475,00 (trezentos e cinquenta e três 
mil quatrocentos e setenta e cinco reais).
Empresa: NOVA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 41.365.113/0001-78
Vencedora dos lotes: 31, 68, 69, 100, 138, 163, 168, 184 e 186.
Valor Total: R$ 247.803,00 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e três reais).
Empresa: UP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 44.152.616/0001-53
Vencedora dos lotes: 36 e 38. Valor Total: R$ 22.150,00 (vinte e dois mil cento e cinquenta reais).
Empresa: PRATI DONADUZZI CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66
Vencedora dos lotes: 37, 198, 202, 204, 218 e 249.
Valor Total: R$ 319.875,00 (trezentos e dezenove mil oitocentos e setenta e cinco reais).
Empresa: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10
Vencedora dos lotes: 40, 52, 73, 120, 131, 144, 226 e 263.
Valor Total: R$ 214.350,00 (duzentos e quatorze mil trezentos e cinquenta reais).
Empresa: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.196.670/0001-07
Vencedora dos lotes: 43, 44, 53, 54, 62, 87, 136, 141, 156, 157, 159, 161, 182 e 215.
Valor Total: R$ 152.758,00 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais).
Empresa: APOTEK DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.099.392/0001-35
Vencedora dos lotes: 45 e 134. Valor Total: R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).
Empresa: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME
CNPJ: 45.651.775/0002-46
Vencedora dos lotes: 76, 80, 107, 117, 127, 133, 146, 181, 190, 192, 228, 231, 244, 262 e 267.
Valor Total: R$ 279.516,00 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e dezesseis reais).
Empresa: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.754.325/0001-20
Vencedora dos lotes: 77, 83, 103, 110, 142 e 155.
Valor Total: R$ 56.350,00 (cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta reais).
Empresa: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Vencedora dos lotes: 81, 82, 84 e 153. Valor Total: R$ 1.832,00 (um mil oitocentos e trinta 
e dois reais).
Empresa: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Vencedora do lote: 89. Valor Total: R$ 37.050,00 (trinta e sete mil e cinquenta reais).
Empresa: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 81.706.251/0001-98
Vencedora dos lotes: 111 e 191.
Valor Total: R$ 74.100,00 (setenta e quatro mil e cem reais).
Empresa: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 31.378.288/0001-66
Vencedora do lote: 123. Valor Total: R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.844.754/0001-38
Vencedora dos lotes: 165, 178 e 180. Valor Total: R$ 108.730,00 (cento e oito mil setecentos 
e trinta reais).
Empresa: ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.340.228/0003-67
Vencedora do lote: 167. Valor Total: R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais).
Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 23.312.871/0001-46
Vencedora dos lotes: 173 e 224.
Valor Total: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais).
Empresa: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL - CNPJ: 38.140.640/0001-70
Vencedora do lote: 206. Valor Total: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais).
Empresa: DROGAFONTE LTDA  CNPJ: 08.778.201/0001-26
Vencedora do lote: 237. Valor Total: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2023.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022 - PROC. Nº 566/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Compra 
de desfibriladores para o atendimento no SAMU, em vista, da impugnação da 
empresa INSTRAMED - Industria Médico Hospitalar LTDA, a equipe técnica dá 
o Acolhimento Total, gerando um novo Termo de Referência. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 11/2023-SUP; 
10631/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para 
contratação da empresa IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, localizada na 
Rua Tenente Gelas, nº 157, Bairro Tatuapé, Arujá/SP, CEP: 03.090-030, endereço 
eletrônico: contato@iznel.com.br, telefones: (11) 5572-2434 e (11) 94470-9791, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.087.070/0001-80, cujo objeto consiste no 
emplacamento de dois veículos zero quilometro adquiridos pela Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Lorena.
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2023.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022 - PROCESSO 618/2022
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do edital RERRATIFICADO 
da Licitação na Modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é a Aquisições de equipamentos: bomba centrífuga.
A alteração ocorreu no descritivo do item no ANEXO I do EDITAL, nada mais 
foi alterado.
Sendo que do dia 18 de janeiro de 2023 a 23 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 23 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 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.
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CONVÊNIOS
MÉDICOS
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Atlético Guaratinguetá dá adeus à 
Copinha com gosto de feito histórico
Caçula do futebol na região perde nos pênaltis para o favorito Fluminense e é eliminado de forma invicta

Após a histórica classifica-
ção para a segunda fase da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, o Atlético Guaratin-
guetá deu adeus à competi-
ção, nesta quinta-feira (12), 
em jogo eliminatório contra 
o Fluminense. No tempo 
normal, o placar ficou no 
empate de 0 a 0. A desclas-
sificação veio nos pênaltis.

Para a partida, que teve 
inicio às 15 horas, a torcida 
aproveitou a entrada gratui-
ta e compareceu em peso. 
Mais de sete mil torcedores 
estiveram no “Ninho da 
Coruja”. Mas se na arquiban-
cada a festa foi bonita, em 
campo a maior dificuldade 
para as duas equipes foi com 
a condição do gramado do 
Professor Dario Rodrigues 
Leite.

Com algumas oportuni-
dades e ritmo truncado, o 
jogo chegou a ter dois gols 
da equipe carioca anulados, 
com marcação de impedi-
mento. Pelo lado do Atlético, 
uma chance clara de gol com 
o camisa 7, Medrado, ainda 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Jogo truncado e com boas chances no Dario; partida marcou despedida de campanha invicta do Atlético

no primeiro tempo.
Com o empate no tempo 

regulamentar, o time de 
Guaratinuetá foi eliminado 
da Copinha por 4 a 2, nos 
pênaltis. Medrado e Felipe 
Gerber converteram para o 
Atlético, Riquelme e Khallyl 
erraram as cobranças. Pelo 
Fluminense, marcaram Ar-
thur, Jhonny, João Lourenço 
e Miguel. Apenas Freitas 
perdeu a cobrança, pelo 
tricolor carioca.

Apesar da eliminação, a 
torcida aplaudiu a atuação 
do Corujão do Vale no es-
tádio Professor Dario Ro-
drigues Leite. Após o jogo, 
o técnico Anderson Rocha 
conversou com a imprensa 
e destacou o trabalho dos 
jovens atletas. “Em quatro 
jogos, parece que vivemos 
um ano, os meninos tiveram 
muita intensidade. São três 
meses de trabalho e não é 
fácil colocar uma equipe 
em campo. Os meninos tive-
ram determinação, saímos 
invictos da competição”, 
exaltou o técnico sobre o 
time estreante no torneio. 
“Nós perdemos nos pênaltis 
para um gigante do futebol 
brasileiro, não é um grande, 

mas um gigante, que é o 
Fluminense. A base deles é 
fora de série, e nosso time 
jogou de igual para igual, 
com estádio lotado e a tor-
cida (está) de parabéns”, 
enfatizou.

O presidente do Atlético 
Guaratinguetá, Carlito Ari-
ni, também atendeu aos 
jornalistas e fez um balanço 
da participação da equipe 
na competição. “Estamos 
tristes, perdemos uma clas-
sificação, mas por outro 
lado estou muito orgulhoso. 
Quem assistiu pela televisão, 
ouviu pelo rádio, ou esteve 
aqui, viu um time aguer-
rido, um time que lutou, e 
saímos dessa Copinha in-
victos. Dentro dos noventa 
minutos, não perdemos 
nenhum jogo”, frisou Arini, 
que complementou ainda 
sobre a dificuldade de uma 
disputa de pênaltis.

Ainda na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, de acordo 
com uma divulgação nas 
redes sociais do prefeito 
Marcus Soliva (PSC), Gua-
ratinguetá vai sediar no 
sábado o jogo entre Goiás e 
Fluminense, às 15h, no Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite.

Águas Piquete investe em equipamentos 
para auxiliar na desobstrução de rede
Investimento reduz tempo de serviço e proporciona maior satisfação do cliente

A Águas Piquete, empresa 
do grupo Iguá Saneamento, 
iniciou o uso de novos equi-
pamentos operacionais para 
agilizar as ações diárias 
e emergenciais nas redes 
de esgoto do município. A 
partir de agora, a empresa 

Da Redação
Piquete

utilizará dois equipamentos, 
uma mini retroescavadeira 
para acessar, mais rapida-
mente, as redes de esgotos; 
e um mini-hidrojato para 
executar limpezas preventi-
vas e realizar reparos corre-
tivos em redes e ramais que 
estiverem obstruídos.

Em especial, nessa época 
do ano, o volume de chuvas 
aumenta consideravelmen-

te o número de ordens de 
serviços (OS) para deso-
bstrução de rede. Outro 
problema são as residências 
que utilizam irregularmente 
a mesma rede para escoar 
água e esgoto, ocasionando 
transtornos como obstru-
ções, afundamento e trans-
bordamentos.

De acordo com a diretora 
operacional, Mirian Guillen, 

esses equipamentos contri-
buem para um resultado 
mais assertivo.

“Anteriormente todo esse 
trabalho era realizado ma-
nualmente. Com a aquisi-
ção desses equipamentos, 
a operação se torna mais 
eficiente, proporcionando 
segurança operacional e sa-
tisfação do cliente”, conclui 
Guillen.

Foto: Reprodução

Obra da equipe da Águas Piquete; cidade tem ação de saneamento


