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Lorena avança em megaobra de recapeamento asfáltico 
Prefeitura conclui recuperação de segunda avenida na Vila Nunes; pacote conta com investimento de R$ 15,5 milhões

Atendendo a reivindicação 
de motoristas e motociclis-
tas de Lorena, a Prefeitura 
concluiu, na segunda-feira 
(27), o recapeamento asfál-
tico de uma das principais 
vias do bairro Vila Nunes. A 
ação faz parte de um pacote 
de obras, anunciado pelo 
Executivo em 12 de janeiro 
deste ano, que conta com 
um recurso estadual de 
R$15 milhões e uma con-
trapartida municipal de R$ 
432 mil.

A conclusão do serviço de 
recapeamento da avenida 
Francisco Brasil foi anuncia-
da pela atual gestão muni-
cipal, comandada pelo pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB), 
no início da tarde desta 
terça-feira (28) na página 
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oficial da Prefeitura no Fa-
cebook. Além da Francisco 
Brasil, os moradores do Vila 
Nunes presenciaram neste 
mês, mais precisamente no 
último dia 16, a finalização 
da recuperação da avenida 
Targino Vilella Nunes, prin-
cipal via do bairro.

Com seu pontapé inicial 
dado em 21 de janeiro, o 
pacote de obras já garan-
tiu também a adequação 
do pavimento da avenida 
Antônio Haddad, no bairro 
Santo Antônio. De acordo 
com a Prefeitura, ao longo 
dos próximos meses serão 
recapeadas outras dez vias 
distribuídas pela cidade. 
No bairro Vila Geny serão 
atendidas as ruas Doutor 
João Pinto Antunes e a João 
Galvão de Franco Rangel, no 
Bairro da Cruz, serão bene-
ficiadas as avenidas 7 de 
Setembro e Nossa Senhora 

de Fátima e a rua Expedi-
cionário Genésio Valentim 
Corrêa.

As demais avenidas que 
ganharão um novo pavimen-
to asfáltico são a Oswaldo 
Aranha, no bairro Vila Zélia, 
Tomás Alves Figueiredo, no 
bairro Vila Hepacaré, Mare-
chal Argolo, no bairro Vila 
Passos, Papa João 23, no Vila 
Nunes, e Coronel Marciano, 
no Santo Antônio. 

Além do recapeamento das 
vias, o pacote de obras, que 
deverá ser executado em um 
prazo de até um ano, prevê a 
construção de um muro de 
contenção na rua Carlino Luiz 
dos Santos, no bairro Santa 
Edwiges, e a modernização 
dos sistemas de drenagem de 
três vias, a alameda Geraldo 
Ferraz Filho, no Vila Passos, 
a avenida Joaquim Cardoso 
Machado, no Vila Geny, e a 
Vila Rosa no Vila Hepacaré.Trabalho de pavimentação da avenida Francisco Brasil, na Vila Nunes; obras seguem para outros bairros

Depois de ação do MP, 
Câmara aprova reforma 
de cargos na Prefeitura
Prefeitura de Lorena extingue 36 cargos por decisão da Justiça; 
reposição de funcionários deve atender vários setores no Executivo

A Câmara de Lorena apro-
vou o projeto enviado pelo 
Executivo que faz a readequa-
ção da Lei 304/2019 sobre a 

criação de cargos na adminis-
tração. O texto foi aprovado 
por unanimidade. Segundo 
o secretário de Negócios Ju-

rídicos, Rodolfo Barbosa, a 
gestão anterior fez uma rees-
truturação administrativa e 
o Ministério Público entrou 

com uma Adin (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) contra 
36 cargos criados. 
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Peça que aborda ações ambientais corre escolas de Pinda
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Alunos da rede munici-
pal de Pindamonhanga-
ba recebem durante as 
próximas semanas a peça 
“Reciclagem Divertida”, 
um trabalho que tenta 
debater questões como 
“será que o lixo prejudica 
o meio ambiente?”, “para 
onde vão todos os resíduos 
gerados?”, “de que maneira 
é possível reaproveitar o 
que é descartado?”.

Reciclagem é 
tema de peça 
para alunos
de Pinda

Parceria entre Prefeitura e 
Santa Casa tenta reduzir fila 
na saúde municipal de Pinda

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou um 
acerto com a Santa Casa para 
a contratação de um pacote 
de atendimento, que deve 
oferecer consultas, exames 
e cirurgias eletivas. O novo 
sistema, que terá início nesta 
quarta-feira (1), é uma das 
apostas para reduzir a fila 

de espera na rede municipal 
de saúde. Previsto em R$ 10 
milhões para este ano, o inves-
timento prevê a realização de 
mais de 1,7 mil procedimen-
tos médicos mensalmente, 
que prometem reduzir a fila 
de espera na rede pública de 
saúde.
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Bombeiros tentam encontrar 
último desaparecido durante 
a tragédia de São Sebastião

O Corpo de Bombeiros 
mantém as buscas em São Se-
bastião pelo último morador 
considerado desaparecido 
após o temporal que atingiu 
o Litoral Norte nos últimos 
dias 18 e 19. O número de 
vítimas fatais da tragédia 
subiu para 65 no domingo 
(28). Equipes de bombeiros 
seguem trabalhando na re-
moção de destroços e lama 

em um trecho do bairro Baleia 
Verde, na costa sul de São 
Sebastião, na esperança de 
localizarem o caseiro Eliseu 
Alves Pedro, de 52 anos. A 
área averiguada pelos pro-
fissionais, que contam com 
a ajuda de cães farejadores, 
abrigava o sítio em que o ho-
mem morava sozinho e era 
contratado para cuidar. 
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Trabalho de escavação na área atingida pelas chuvas no Litoral Norte
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Famílias do 
CDHU recebem 
novas escrituras
em Cachoeira

Após mais de uma década 
de espera, 57 famílias do 
bairro CDHU de Cachoeira 
Paulista foram contempla-
das na sexta-feira (24) com 
os títulos de propriedade de 
suas casas.  Além da valori-
zação de mercado do imóvel, 
a escritura garantirá uma 
série de outras vantagens aos 
proprietários.  
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Secretaria de 
Lorena realiza 
16ª Conferência 
de Saúde

A Prefeitura de Lorena 
realiza na quinta-feira, dia 2, a 
16ª Conferência Municipal de 
Saúde. O evento, que será no 
Teatro São Joaquim, das 8h às 
18h, debate as necessidades 
e os projetos para a área, no 
atendimento à população pela 
rede municipal.
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Cachoeira entrega escrituras de casas para famílias do CDHU
Medida beneficia proprietários de 57 imóveis; moradias são regularizadas através de programa estadual

Após mais de uma déca-
da de espera, 57 famílias do 
bairro CDHU de Cachoeira 
Paulista foram contempladas 
na sexta-feira (24) com os tí-
tulos de propriedade de suas 
casas.  Além da valorização de 
mercado do imóvel, a escritura 
garantirá uma série de outras 
vantagens aos proprietários.  

Contando com as presenças 
do prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) e de outras 
autoridades municipais, a 
cerimônia de entrega dos 
títulos foi realizada na sede 
da Associação Religiosa Santa 
Terezinha do Menino Jesus, 
no bairro CDHU. O evento foi 
marcado pela emoção e alívio 
dos moradores contemplados. 

Iniciado no começo do ano 
passado após a celebração 
de um convênio entre a atual 
gestão municipal e a secretaria 
estadual de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, o processo 

de regularização das moradias 
foi viabilizado através do pro-
grama estadual Cidade Legal. 
A emissão das escrituras possi-
bilita que os donos dos imóveis 
passem a contar com diversas 
vantagens, como acesso ao 
mercado formal de crédito, 
direito de alugar ou vender 
a propriedade, permissão de 
transferência para herdeiros 
e valorização do valor de mer-
cado do imóvel. 

O chefe do Executivo des-
tacou a importância da ação 
e afirmou que tentará firmar 
novos convênios com o Estado 
para que outros núcleos habi-
tacionais sejam contemplados 
pelo Cidade Legal. “Desde que 
assumimos o Município temos 
dado uma atenção especial a 
esse trabalho de regularização 
fundiária, que traz mais segu-
rança e tranquilidade para as 
famílias. Em dois anos já en-
tregamos mais de 150 títulos 
de propriedade, por meio do 
Cidade Legal, e vamos conti-
nuar trabalhando para avançar 
ainda mais nesse sentido”.

Da Redação
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O prefeito Antônio Carlos Mineiro participa da entrega de escrituras para famílias do CDHU; moradores beneficiados pelo programa Cidade Legal
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Prefeitura e Santa Casa tentam reduzir fila 
de exames, consultas e cirurgias em Pinda
Pacote de R$ 10 milhões para atendimento começa em março com plano que foca exames de mamografia

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou um acerto 
com a Santa Casa para a con-
tratação de um pacote de aten-
dimento que deve oferecer 
consultas, exames e cirurgias 
eletivas. O novo sistema que 
terá hoje é uma das apostas 
para reduzir a fila de espera 
na rede municipal de saúde.

Previsto em R$ 10 milhões 
para este ano, o investimento 
prevê a realização de mais de 
1,7 mil procedimentos médi-
cos mensalmente, que prome-
tem reduzir a fila de espera na 
rede pública de saúde.

Em comemoração ao dia 8 
de Março, Dia Internacional da 
Mulher, a Prefeitura revelou 
que o maior investimento será 
a realização de quinhentos 
exames de mamografia por 
mês. Para essa ação, a San-
ta Casa está montando um 
espaço específico para esse 
atendimento.

“Estamos começando esse 
trabalho a partir de março, um 
presente para as mulheres de 
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A Santa Casa de Pindamonhangaba, que fechou parceria com a Prefeitura para ampliar leque de atendimento à rede municipal de Saúde

Pindamonhangaba, e nossa 
intenção é demanda livre de 
mamografia. Convocamos 
as mulheres para realizar 
esse exame de prevenção 
muito importante para evitar 
transtornos indesejáveis no 
futuro”, afirmou a secretária 
Ana Claudia Macedo.

De acordo com a secretaria, 
a definição para a realização 
dos exames e consultas deve 
obedecer a fila cadastrada de 
solicitações definidas pelo SUS, 
sendo necessário a apresenta-
ção do pedido médico da rede 
pública na unidade de saúde 
referência.

O reforço no atendimento 
médico será realizado simulta-
neamente aos procedimentos 
de consultas e exames já reali-
zados para diminuir o tempo 
de espera. “Desde já queremos 
pedir aos munícipes que fo-
rem chamados pelas nossas 
unidades de saúde que não 
faltem ou que comuniquem 
com antecedência a unidade 
a impossibilidade do compa-
recimento. Temos uma média 
de 30% de absenteísmo nos 
nossos serviços e isso é muito 
ruim”, explicou Ana Cláudia.
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Câmara aprova readequação de cargos 
na Prefeitura de Lorena após ação do MP
Executivo extinguiu 36 cargos por decisão da Justiça; reposição de cargos deve atender vários setores

A Câmara de Lorena apro-
vou, na segunda-feira (27), o 
projeto enviado pelo Executi-
vo, que faz a readequação da 
Lei 304/2019 sobre a criação 
de cargos na administração 
municipal. O texto foi apro-
vado por unanimidade.

Segundo o secretário de 
Negócios Jurídicos da Pre-
feitura, Rodolfo Barbosa, a 
gestão anterior fez uma re-
estruturação administrativa 
e o Ministério Público entrou 
com uma Adin (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) 
contra 36 cargos criados 
em vários setores. “Essa 

Adin foi julgada procedente, 
no final do ano passado, e o 
desembargador deu 120 dias 
para fazer a extinção desses 
cargos e a exoneração dos 
funcionários”.

Para regularizar a situa-
ção, a Prefeitura enviou o 
projeto à Câmara para alterar 
a legislação. “Nós estamos 
fazendo uma adequação na 
legislação municipal para 
fazer o aproveitamento de 
cargos que nós temos na 
estrutura administrativa, 
que são considerados legais”, 
explicou Barbosa.

Até o fechamento dessa 
edição, não havia confirma-
ção por parte da Prefeitura 
sobre o aproveitamento dos 
funcionários dos cargos ex-

tintos em outras áreas.
Reformulação na Câma-

ra – Os vereadores também 
aprovaram o projeto de re-
solução da mesa diretora, 
que extinguiu 21 cargos no 
Legislativo. “Nós estamos 
atendendo a uma orientação 
do Tribunal de Contas do 
Estado. Por isso, extinguimos 
21 cargos e criamos nove, 
que serão preenchidos de 
acordo com as orientações do 
TCE”, explicou o presidente 
da Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD).

A expectativa agora é 
para a realização de um con-
curso público na Câmara, 
para que os cargos possam 
ser preenchidos ainda neste 
semestre.

Andréa Moroni
Lorena 
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A sede da Prefeitura de Lorena, que passa por readequação de cargos após ação do Ministério Público

Secretaria de Lorena realiza 16ª 
Conferência Municipal de Saúde
Expectativa da organização é para participação de até 120 
pessoas no evento que discute os rumos do setor na cidade

A Prefeitura de Lorena 
realiza na quinta-feira, dia 2, 
a 16ª Conferência Municipal 
de Saúde. O evento, que será 
no Teatro São Joaquim, das 
8h às 18h, debate as neces-
sidades e os projetos para a 
área, no atendimento à po-
pulação pela rede municipal.

São esperados para a 
conferência usuários do SUS 

Andréa Moroni
Lorena

(Sistema Único de Saúde), 
gestores e trabalhadores da 
área da saúde.

Segundo a secretaria de 
Saúde, são esperadas cerca 
de 120 pessoas. O secretário 
Adaílton Pinto explicou que 
“as conferências de Saúde 
são espaços democráticos 
de construção da política 
de saúde, portanto é o lo-
cal onde o povo manifesta, 
orienta e decide os rumos 
da saúde”. 

O chefe da pasta informou 

que a realização da conferên-
cia faz parte do calendário 
federal e é realizada a cada 
dois anos. “É nos espaços 
das Conferências que a so-
ciedade civil se articula para 
garantir os interesses e as 
necessidades da população 
na área da saúde e assegu-
rar as diversas formas de 
pensar o SUS, não só para 
manter o que já foi con-
quistado, mas propondo a 
ampliação nos serviços que 
forem necessários”.

Foto: Reprodução

Unidade de Saúde em Lorena; nova Conferência Municipal da Saúde está agendada para essa semana
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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

Bertioga: Vendo casa 
em dois pavimen-
tos. Andar superior 
composto de sala, 
2 quartos, banheiro, 
cozinha e uma varan-
da nos fundos. Andar 
inferior 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 

Prestação de Ser-
viços

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

Arapeí: CEVI - Curso 
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 expe-
riência. 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 

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 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 

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 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural ,  cachor ro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 

paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os se-
gredos para fazer a 
maquiagem perfeita. 
Vídeo aulas comple-
tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-

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
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 78/2022 - PROC. Nº 663/2022-SUP.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição parcelada de Gás de Cozinha 
P13 e P45 e Cota de Botijão P13 e P45 vazio pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME - CNPJ: 18.816.721/0001-30. 
Vencedora dos itens: 1, 2, 3 e 4. Valor Total: R$ 415.573,16 (quatrocentos e quinze 
mil quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 70/2022 - PROC. Nº 621/2022-SUP.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para fornecimento de areia média, rachão e 
pedra brita nº 01, 02 e 03, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 05.743.514/0001-
50. Vencedora dos itens: 02,03,05,07 e 09. VALOR TOTAL: R$ 160.057,16 
(cento e sessenta mil e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 28/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP Nº 37/2022 - PROC. Nº 670/2022-SUP.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para contratação de empresa especializada 
no fornecimento de peças e acessórios para manutenção da frota de veículos da 
Prefeitura de Lorena.
CONTRATADA: FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 
- CNPJ: 60.345.675/0001-02. Vencedora dos itens: 12,20,29,45,49,57,66 e 83. 
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 63/2023-SUP; 464/2023-GPRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
LORENA OBJETO: Contratação do profissional do setor artístico intitulado MARIA 
LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA (Cia do Soneca), que será prestada nas 
condições estabelecidas no contrato e na proposta.
CONTRATADA: MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA 35032840874 - 
CNPJ Nº: 26.301.672/0001-20. Vencedora do item: 1. Valor Total: R$ 6.400,00 
(seis mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 17/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

Processo n.º 515/2022-SUP; 6156/2022-GPRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE LORENA OBJETO: Contratação de serviços de Monitor para o Projeto 
“Escola de Gastronomia” no curso de panificação realizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade, nas condições estabelecidas neste contrato e no processo 
acima mencionado.
CONTRATADA: IVANETE MARIA DE OLIVEIRA HIPOLITO ME - CNPJ Nº: 
49.112.627/0001-23. Vencedora do item: 1. Valor Total: R$ R$ 372,00 (trezentos 
e setenta e dois reais). VIGÊNCIA: 6 MESES.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 657/2022 – TP 34/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica da 
Rua Olímpio Catão e Rua São Sebastião, Cabelinha, Lorena/SP, com fornecimento 
de materiais e mão de obra.
CONTRATADA: KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA – CNPJ: 
12.476.090/0001-70. Vencedora do item 01. VALOR TOTAL: R$ 521.832,00 
(quinhentos e vinte e um mil oitocentos e trinta e dois reais). DATA DA 
ASSINATURA: 28/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 22/2022– Processo nº 3609/2023SUP - 
1558/23GPRO
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
LOCADOR: MOISES ANTONIO MARQUES CAMARINHA
CPF: 041.554.378-99
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 22/2022, decorrente do Processo nº 1558/2023-GPRO, 
referente a locação do imóvel situado na Rua Irmã Zoraide Vieira da Silva, nº 
102, Centro, Lorena/SP, CEP: 12600-450, onde encontra-se instalada e em 
funcionamento a sede da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, firmado 
em 23 de fevereiro de 2022, nos termos previstos em sua Cláusula 2.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 23 de fevereiro de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do aluguel conforme o índice Geral 
de Preços- Mercado -IGPM/FGV, no percentual de aproximadamente 3,79% (três 
inteiros e setenta e nove centésimos por cento), perfazendo o montante de R$ 
4.151,53 (quatro mil, cento cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) ao 
valor anual do contrato, conforme cláusula 3.5.
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$ 
49.818,36 (quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e tinta e seis centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no “caput” será pago em 12 (doze) 
parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 4.151,53 (quatro mil, cento 
cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) cada uma delas, mantendo-se 
as demais condições de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 121/2022– Processo nº 341/22 – TP 17/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: TITÂNIO SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.917.581/0001-09
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 121/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 341/2022, 
Tomada de Preços nº 17/2022, firmado em 1º de setembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 02 (dois) meses, a partir de 1º de março de 2023.
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 e seus Aditivos.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 65/21– PP nº 33/2021 - Processo nº 381/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: EQUUS EQUOTERAPIA LTDA
CNPJ: 23.407.501/0001-92
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto acréscimo 
ao Contrato nº 65/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 381/2021, Pregão 
Presencial nº 33/2021, firmado em 24 de novembro de 2021, conforme prevista 
na cláusula 4.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na 
cláusula 4.4. do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 25% (vinte e 
cinco por cento), equivalentes a R$ 24.681,60 (vinte e quatro mil, seiscentos oitenta 
e um reais e sessenta centavos) ao valor global do contrato atualizado, destinados 
a alteração quantitativa, para o acréscimo de 240 (duzentos e quarenta) unidades 
do item nº 01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração do Contrato é de R$ 24.681,60 (vinte e quatro mil, seiscentos 
oitenta e um reais e sessenta centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 123.408,00 
(cento vinte e três mil quatrocentos e oito reais).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2022 - PROCESSO 474/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação de Edital da Licitação
na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a
aquisição de retroescavadeira, nova, zero hora, ano e modelo mínimo 2022,
tração 4x4, equipada com: Motor diesel, 4 cilindros, turbo alimentado, com
potência mínima de 90HP para atender às necessidades da Secretaria de Obras
e Planejamento Urbano.
Do dia 01 de março de 2023 ao dia 23 de março de 2023 até às 08:00h (Horário
de Brasília), a Prefeitura de Lorena 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 março 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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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

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 
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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

Águas Piquete prioriza 
excelência no atendimento
Empresa destaca ações que facilitam o dia a dia do consumidor

Pensando no bem-estar 
do cliente, a Águas Pique-
te realiza constantemente 
ações para facilitar o dia a 
dia do munícipe. A empresa, 
que pertence ao grupo Iguá, 
além do atendimento físico 
em sua loja dispõe de ferra-
mentas online que auxiliam 
o consumidor no controle 
de sua fatura. Uma delas é 
a plataforma Digi Iguá, no 
qual podem ser realizados o 
pagamento de contas, emis-
são de segunda via, consulta 
de débitos, visualização do 
histórico de consumo e paga-
mentos e outras facilidades.

Da Redação
Piquete

De acordo com a diretora 
operacional, Mirian Guillen, 
a empresa busca sempre 
aprimorar os meios de aten-
dimento para colaborar com 
a rotina dos clientes. “Inves-
timos em ferramentas que 
tragam mais praticidade, 
comodidade e segurança 
para a vida dos clientes. 
Atitudes assim fazem parte 
do DNA Iguá. “Perceber o 
cliente”, que para nós é um 
exercício diário em nossos 
serviços e ações”, ressalta 
Guillen. 

 A companhia ainda ofere-
ce alternativas para facilitar 
a consulta e o pagamento 
das faturas mensais, entre 
elas, parcerias com os ban-
cos locais e agentes arreca-

dadores credenciados, como 
farmácias e supermercados. 
O cliente pode obter mais 
informações sobre os pontos 
autorizados, limites de va-
lores, prazos e modalidades 
para pagamento por meio do 
site da Águas Piquete, www.
igua.com.br/piquete, aces-
sando o menu “informações 
para você”, na opção “Bancos 
Conveniados e Pontos de 
Recebimento”. Caso o cliente 
deseje autorizar o débito 
automático, basta ir até o 
banco onde possui conta 
levando a fatura de água. 

Outra opção é efetuar 
o pagamento via PIX, por 
meio da leitura de um có-
digo QRcode impresso na 
fatura mensal, ou ir até a 
loja física para passar o 
cartão escolhendo a função 
crédito ou débito.

A Águas Piquete está 
localizada à Rua Coronel 
José Mariano, nº 42, no 
Centro de Piquete.  Em 
casos de dúvidas ou mais 
informações, a empresa 
oferece os canais: 0800 
202 0120 ou Whatsapp 
11 99809-4959.

EXAME DE IMAGEM É NA 

SANTA CASA DE LORENA

QUE TAL COLOCAR SUA SAÚDE EM DIA?

Responsável Técnico: Dr. José Reinaldo 

Araujo Vilela - CRM: 110427 - SP

Angiotomografia

Mamografia

Ultrassonografia

Endoscopia, Colono e CPRE

Tomografia: não precisa de agendamento

Raio-x: não precisa de agendamento

Fale conosco e saiba como se 

preparar para os seus exames

99239-280512

Aceitamos 
diversos convênios 

e particular

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 57/2022 – Processo nº 68/2022 – TP 07/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES 
LTDA
CNPJ: 03.972.250/0001-81
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a retificação 
da Cláusula Primeira do Termo aditivo nº 01 assinado em 09 de fevereiro de 2023, 
no qual constou erro material em sua cláusula primeira.
CLÁUSULA SEGUNDA: No termo aditivo nº 01 a correta redação da CLÁUSULA 
PRIMEIRA do Contrato nº 57/2022 é a que segue:
“CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração 
quantitativa do Contrato n 57/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 68/2022, 
Tomada de Preços nº 07/2022, firmado em 20 de maio de 2022.”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 
original e do termo aditivo nº 01.
DATA DA ASSINATURA: 24/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 10/2019 – Processo nº 29/2019 – PP 07/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 22/19, decorrente do Processo Licitatório nº 29/19, 
Pregão Presencial nº 07/19, firmado em 26 de fevereiro de 2019, nos termos 
previstos em sua cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 27 de fevereiro de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
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$ 
10.710,00 (dez mil, setecentos e dez reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 24/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 10/2019 – Processo nº 29/2019 – PP 07/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: R A OLIVEIRA DE SOUZA ME
CNPJ: 21.111.120/0001-36
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 10/19, decorrente do Processo Licitatório nº 29/19, 
Pregão Presencial nº 07/19, firmado em 19 de fevereiro de 2019, nos termos 
previstos em sua cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 20 de fevereiro de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
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$ 
52.267,50 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta 
centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 20/02/2023

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 nº 60/2023-SUP; 1035/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA, situada na Rua Barão de Bocaina, 
nº 54, Centro, CEP: 12600-230, Lorena/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 03.123.722/0001-21, e-mail esconsc@uol.com.br, telefone (12) 3633-5311, 
cujo objeto consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lente) 
para o munícipe.
Data da assinatura: 28/02/2023.

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 nº 65/2023-SUP e 1096/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, localizada na AV Ministro 
Salgado Filho, n.º 530C, Pedregulho, Guaratinguetá/SP, CEP 12.511-290, endereço 
eletrônico: contato@hscomercial.com, telefone: (12) 3133-2957, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 05.743.514/0001-50, cujo objeto consiste na aquisição de geladeira 
para atender as necessidades do Setor de Licitação.
Data da assinatura: 28/02/2023.

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 nº 68/2023-SUP; 1078/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO 
EPP, localizada na Rua João Loprete, nº 237, Vila São João, Guarulhos/SP, CEP: 
07.044-140, endereço eletrônico: marrey@polenweb.com.br, telefone: (11) 2536-
2554, cujo objeto consiste na aquisição de etiqueta de alumínio para patrimônio.
Data da assinatura: 28/02/2023.

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 nº 71/2023-SUP; 1001/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 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 no 
padrão Mercosul de um veículo-Pipa adquirido por meio de um convênio firmado 
entre Secretaria do Meio Ambiente e governo do Estado de São Paulo. Data da 
assinatura: 28/02/2023.

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 nº 72/2023-SUP; 1194/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 
localizada na Avenida Bernardino de Campos, nº 217, Centro, Lorena/SP, CEP: 
12600-200, endereço eletrônico: secretaria@unimed-lorena.com.br, telefone: 
(12) 3159-2027, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.717.516/0001-88, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal. Data da assinatura: 28/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 63/2023-
SUP; 464/2023-GPRO, com fundamento no Art. 25, III, da lei supracitada, 
para contratação da empresa MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA 
35032840874, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.º 26.301.672/0001-20, com sede na Rua Monte Carmelo, nº 220, apto 04, 
CEP: 12570-000, Aparecida/SP, endereço eletrônico: laurinha_cotel@yahoo.com.
br, telefone (12) 98822-4468, cujo objeto consiste na contratação do profissional 
do setor artístico intitulado MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA (Cia 
do Soneca), que será prestada nas condições estabelecidas no contrato e na 
proposta. Data da assinatura: 17/02/2023.

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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo 515/2022-SUP; 
6156/2022-GPRO, com fundamento no Art. 25, II, c/c art. 13, III e VI, da lei 
supracitada, para contratação do IVANETE MARIA DE OLIVEIRA HIPOLITO 
ME, localizada na Rua Maranhão, nº 250, Cidade Industria, Lorena/SP, CEP: 
12609-220, endereço eletrônico: netixhipolito@gmail.com, telefone: (12) 3301-
3478, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.112.627/0001-23, cujo objeto consiste 
na contratação de serviços de Monitor para o Projeto “Escola de Gastronomia”, 
no curso de Panificação realizado pelo Fundo Social de Solidariedade. Data da 
assinatura: 28/02/2023.



1 DE MARÇO DE 20236

Reciclagem é tema de peça infantil gratuita em Pinda
Apresentações, realizadas nas escolas públicas até o final de março, prometem ampliar conscientização ambiental

Alunos da rede municipal de 
Pindamonhangaba recebem 
durante as próximas semanas 
a peça “Reciclagem Divertida”, 
um trabalho que tenta debater 
questões como “será que o lixo 
prejudica o meio ambiente?”, 
“para onde vão todos os resí-
duos gerados?”, “de que ma-
neira é possível reaproveitar o 
que é descartado?” A proposta 
tenta mostrar a crianças das 
escolas da cidade a necessida-
de de evitar práticas danosas 
à natureza.

Da Redação
Pindamonhangaba

Serão quarenta apresen-
tações gratuitas, iniciadas 
nesta segunda-feira (27) até 
o próximo dia 17.

O projeto teatral é realiza-
do pelo grupo Diverte Tea-
tro Viajante, ação que foca 
ações voltadas a crianças e 
adolescentes de todo o Bra-
sil. Por meio de Lei Federal 
de Incentivo à Cultura, as 
apresentações contam com o 
apoio do Ministério da Cultu-
ra e da Novelis, empresa líder 
na produção de alumínio 
plano laminado e a maior 
recicladora de alumínio do 
mundo.

Com duração de sessenta 
minutos, a peça é apresen-
tada como um “jogo cênico 

contemporâneo”. “Nossos fa-
cilitadores poéticos/imagéti-
cos transformam as crianças 
participantes em uma verda-
deira ‘máquina reciclável’, 
mostrando o papel de cada 
um no futuro do planeta”, 
destacou a companhia.

A apresentação tem as 
crianças como coadjuvantes. 
A proposta é conscientizar 
sobre a importância dos 
cuidados com os resíduos 
produzidos diariamente.

O enredo da peça mos-
tra para os danos que os 
resíduos causam ao meio 
ambiente, além da diferença 
da proporção dos resíduos 
gerados e a capacidade li-
mitada dos lixões. A sinopse 

mostra também o jeito certo 
de separar o lixo e as cores 
correspondentes a cada tipo 
de resíduo. 

“Acreditamos que o papel 
do teatro é transformador, 
e utilizar a arte para gerar 
a consciência nas crianças 
sobre a maneira como tra-
tamos os resíduos é possível 
transformar o futuro do meio 
ambiente”, explicou a dire-
tora do projeto, Christiane 
Deucher.

O projeto está em sua dé-
cima edição e já passou por 
mais de 260 cidades, 1,5 mil 
escolas, com 1.938 espetácu-
los em 18 estados brasileiros, 
beneficiando mais de 250 mil 
crianças.

Foto: Divulgação

Peça teatral que passará pelas escolas de Pinda durante este mês

Foto: Reprodução GESP

Bombeiros tentam encontrar o último 
desaparecido na tragédia de São Sebastião 
Trabalho de buscas é realizado no bairro Baleia Verde; número de mortos no Litoral Norte sobe para 65

O Corpo de Bombeiros man-
tém as buscas em São Sebas-
tião pelo último morador 
considerado desaparecido 
após o temporal que atingiu o 
Litoral Norte nos últimos dias 
18 e 19. O número de vítimas 
fatais da tragédia subiu para 
65 no domingo.

Equipes de bombeiros se-
guem trabalhando na remoção 
de destroços e lama em um 
trecho do bairro Baleia Verde, 
na costa sul de São Sebastião, 
na esperança de localizarem 
o caseiro Eliseu Alves Pedro, 
de 52 anos. A área averiguada 
pelos profissionais que contam 
com a ajuda de cães farejado-
res, abrigava o sítio em que 
o homem morava sozinho e 
era contratado para cuidar. 
Segundo o Corpo de Bombei-
ros, o caseiro foi visto pela 
última vez por volta das 14h 
do último dia 18 em frente ao 
imóvel, momentos antes do 
início do temporal. Nascido 
em Paraty, no Rio de Janeiro, 

Da Redação
São Sebastião

Trabalho dos Bombeiros em área devastada pelas chuvas, em São Sebastião; busca por último desaparecido 

Eliseu constituiu família em 
Caraguatatuba e possui três 
filhas. 

O trabalho de busca pelo 
caseiro é o único em anda-
mento na cidade, já que no 
último domingo foi encerrada 
pelos bombeiros a atividade 
no bairro Vila Sahy após a 
localização do corpo de uma 
mulher, última moradora do 
local considerada desapare-
cida. 

Das 65 vítimas da tragédia, 
64 morreram no Vila Sahy e 
uma no bairro Perequê-Açu, 
em Ubatuba. Do montante, 
foram identificadas 57 pes-
soas, sendo 21 homens, 17 
mulheres e 19 crianças (que 
não tiveram seus sexos divul-
gados).  

De acordo com um balanço 
divulgado pelo Governo do Es-
tado na segunda-feira (27), São 
Sebastião conta com seiscen-
tos desalojados (que deixaram 
seus lares, mas têm para onde 
ir) e 1.199 desabrigados (que 
precisam de assistência públi-
ca por não ter para onde ir). 
Buscando ajudar as famílias 
desabrigadas, cerca de 120 

donos de estabelecimentos 
do ramo hoteleiro da cidade 
informaram à Prefeitura no 
último fim de semana que 

encaminhadas para outras 
pousadas e hotéis ao longo 
desta semana. 

Preocupação – Causando 
medo na população de São 
Sebastião, uma forte chuva 
atingiu o município durante o 
fim da tarde e o início da noite 
da segunda-feira, porém não 
foram registrados incidentes 
graves. Segundo a Defesa Civil 
Estadual, ocorreram quedas de 
árvores e de barreiras nos qui-
lômetros 132, 134 e 138 da 
rodovia Rio-Santos. Os trechos, 
que ficam próximos às praias 
Barequeçaba e Toque-Toque, 
tiveram que ser interditados 
até o fim da madrugada desta 
terça-feira para a remoção da 
terra e das árvores. 

O tráfego nos pontos se 
mantém parcialmente libera-
do até o inicio da tarde desta 
terça-feira, enquanto equipes 
da Defesa Civil e do DER (De-
partamento de Estradas de 
Rodagem) tentam desobstruir 
totalmente a via. Os profissio-
nais monitoram ainda outros 
trechos da estrada, pois as 
encostas seguem com risco 
de deslizamento.

estão à disposição para rece-
bê-las gratuitamente. Segundo 
a secretaria de Turismo de São 
Sebastião, 49 famílias estão 

abrigadas no Itáu Unibanco 
Clube e Colônia de Férias, 
no bairro Pontal da Cruz. As 
demais famílias deverão ser 


