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Sylvio Ballerini anuncia mudanças
na composição de quatro secretarias 
Criação de duas pastas e alteração em outras duas faz parte de planos para dois últimos anos do mandato

O prefeito de Lorena, Sylvio 
Ballerini (PSDB), anunciou on-
tem, mudanças em seu secre-
tariado. Foram apresentados 
três novos secretários e uma 
mudança de pasta, divulgada 
durante coletiva de imprensa 
no gabinete.

A secretaria de Planeja-
mento, pasta desmembrada 
da secretaria de Obras, será 
comandada pelo engenheiro 
João Bosco Romeiro. A recém-
-criada secretaria de Juventu-
de terá como responsável o 
ex-vereador Daniel Aquino, o 
Galão. Juliana Barbosa deixa a 
secretaria de Cultura e assume 
a nova secretaria de Turismo. 
Seu antigo cargo passa a ser 
ocupado por Leandro Murinho, 
ex-secretário de Cultura de 
Silveiras.

João Bosco Romeiro desta-
cou que sua missão no Plane-
jamento será ajudar no desen-
volvimento da cidade. “Lorena 
precisa de desenvolvimento e 
geração de renda. Trabalhar 
junto a outras secretarias e 
mudar a cidade de patamar”.

Ao assumir a Juventude, 
Galão Aquino lembrou que, 
além dos planos, é importante 
focar desafios. “Nós estamos 
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aqui para somar, trabalhar 
para que a juventude tenha 
um olhar social, investir na 
capacitação desses jovens e, 
claro, na prevenção às drogas”.

A nova secretária de Turis-
mo, Juliana Barbosa, agrade-
ceu pelo tempo em que ficou 
à frente da Cultura. “Foi um 
grande desafio desenvolver 
a área de cultura na cidade, 
mas eu tive muito apoio do 
prefeito Sylvinho. Agora com a 
mudança, vamos ter um novo 
olhar sobre a cidade”.

Leandro Murinho afirmou 
que pretende usar a experiên-
cia que adquiriu na cidade de 
Silveiras para desenvolver a 
Cultura em Lorena. “A cidade 
já é referência na região com 
suas festas de excelente quali-
dade, além de ter uma história 
magnífica”.

Após apresentar os novos 
nomes do primeiro escalão, 
Sylvio Ballerini aproveitou a 
coletiva com os jornalistas para 
lembrar que está preparando 
uma equipe que saberá encarar 
problemas, mantendo o que 
tem sido projetado. “Tenho tido 
muito apoio dos secretários 
para realizar o meu trabalho. 
Críticas sempre terão, mas a 
população de Lorena é muito 
boa, e temos é que continuar 
trabalhando para melhorar 
as condições da nossa cidade”.Novos secretários de Turismo, Cultura, Planejamento e Juventude, vice e prefeito posam após apresentação de pastas e alterações no Executivo

Foto: Divulgação PMP

Câmara de Ubatuba instaura processante contra prefeita

Poucas horas depois da 
prefeita de Ubatuba, Flávia 
Pascoal (PL), obter uma limi-
nar judicial que a assegura no 
cargo, a Câmara instaurou, 
na noite da terça-feira (7), 
uma comissão processante 
para apurar uma denúncia de 
irregularidade na aquisição 
de pães para a rede municipal 
de ensino. A chefe do Execu-
tivo é acusada de autorizar a 
compra do alimento em uma 
padaria de propriedade de 
sua família. 

A abertura do processo in-
vestigativo foi aprovada pelo 
Legislativo por um placar de 
7 votos a 3. Os vereadores 
favoráveis ao procedimento 
foram Adão Pereira (PSDB), 
Edelson Fernandes (Pode-
mos), Eugênio Zwibelberg 
(União Brasil), Jorge Ribeiro, 
o Jorginho (PV), José Roberto 
Júnior, o Júnior JR (Podemos), 
Josué Lourenço, o Josué “D” 
Menor (Avante) e Vantuil 
Mascarenhas, o Ita Ubagil 
(Cidadania). Os parlamenta-
res contrários foram Osmar 
de Souza (Republicanos), 
Rogério Frediani (PL) e Silvio 
Brandão, o Silvinho (PSD). 

A comissão processante 
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antes da conclusão do proces-
so investigativo. Entretanto, 
a chefe do Executivo poderá 
perder seu mandato caso as 
denúncias sejam compro-
vadas. 

Além do Legislativo, o caso 
também é investigado pela 
PF (Polícia Federal), que es-
teve na última segunda-feira 
coletando documentos no 
Paço Municipal e na padaria 
da família da prefeita. 

Outro lado – Em nota à im-
prensa regional, a Prefeitura 
de Ubatuba informou que 
mantém contato permanente 
com a PF, fornecendo todas as 
informações necessárias que 
possam esclarecer quaisquer 
dúvidas em relação aos pro-
cessos licitatórios municipais, 
mantendo assim a transpa-
rência de suas ações.

será presidida por Júnior JR 
e terá como membros Eu-
gênio Zwibelberg e Rogério 
Frediani. O trio terá a missão 
de apurar as denúncias feitas 
pela advogada ubatubense 
Jaqueline Tupinambá, que 
protocolou na Câmara, na 
segunda-feira (6), um pedido 
de afastamento imediato e 
de cassação do mandato de 
Flávia. A moradora acusa 
o Executivo de firmar um 
contrato de fornecimento 
de pães, no valor de R$ 730 
mil, com uma empresa que os 
adquire diretamente em uma 
padaria da família da prefeita.

Segundo a denunciante, a 
ação viola os princípios da 
administração pública, mo-
ralidade e da impessoalidade.  
Além de simulação e fraude 
à licitação, o documento 
protocolado pela advogada 
considera que o ato municipal 
também configura em crime 
contra a administração públi-
ca, tendo em vista que a ter-
ceirizada, cliente da padaria, 
estaria proibida pela Justiça 
de participar de licitações. 

Momentos antes da votação 
que definiu a instauração 
da comissão processante, o 
TJ-SP (Tribunal de Justiça 
de São Paulo) emitiu uma 
liminar que impede a Câmara 
de afastar a prefeita do cargo 

Foto: Reprodução

A prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, acusada de irregularidades na compra de pães para rede municipal

Advogada acusa Flávia Pascoal de irregularidade na compra de pães para escolas; denúncia segue ainda para PF
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Prefeitura e Eco Valle solicitam melhorias 
em trecho da Dutra na entrada de Lorena
Ballerini e superintendente do shopping participam de reunião com a CCR RioSP; pedido de nova passarela 

Buscando garantir melho-
rias no trecho de entrada de 
Lorena pela rodovia Presidente 
Dutra, representantes da Pre-
feitura e do Eco Valle Shopping 
reuniram-se no último fim de 
semana com a direção da con-
cessionária CCR RioSP. Além 
da modernização no ponto de 
acesso ao município, a tercei-
rizada estuda implantar na es-
trada uma passarela na altura 
do bairro Parque Mondesir. 

Realizada na tarde da sexta-
-feira, dia 3, na sede adminis-
trativa da CCR RioSP, em Santa 
Isabel, a reunião contou com 
as presenças do prefeito de 
Lorena, Sylvio Ballerini (PSDB), 
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da secretária de Obras e Pla-
nejamento Urbano de Lorena, 
Rosana Reis, da presidente da 
CCR RioSP, Carla Fonseca, do 
coordenador de Operações da 
concessionária, Diego Dutra, 
e da superintendente do Eco 
Valle Shopping, Renata Cruz.   

Em nota oficial, o Município 
informou que durante o encon-
tro, os membros do Executivo 
solicitaram à administradora 
da Via Dutra melhorias no tre-
cho de entrada da cidade, que 
fica na altura do Km 23, que dá 
acesso ao Eco Valle Shopping 
e à avenida Peixoto de Castro. 
Na sequência, a secretária de 
Obras e Planejamento Urbano 
explicou que a atual configu-
ração do local está afetando 
a mobilidade de pedestres, 
carros e caminhões. 

Após se comprometerem a 
analisar o pedido da Prefeitura 
e do Eco Valle Shopping, os 
representantes da CCR RioSP 
revelaram que está sendo 
estudada a possibilidade de 
realização de outras obras de 
modernização no trecho da 
rodovia que corta Lorena. Além 
da readequação da passarela 
do Km 54, a concessionária 
não descarta a possibilidade 
de construir mais um ponto 
de travessia de pedestres no 
Km 51. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Lorena diversas outras infor-
mações sobre a reunião e as 
tratativas junto à CCR RioSP, 
porém nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fechamento 
desta edição.Reunião entre o prefeito, membros da CCR e do shopping; possibilidade de acesso na Dutra é debatida

Foto: Divulgação PML

PREFEITURA DE PIQUETE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

17/2023
 AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento 
dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
15/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2023, TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP, que tem 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE 90 (NOVENTA) CILINDROS DE GÁS (GLP) P-45 KG E 100 (CEM) 
BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P-13 KG para as SECRETARIAS MUNICIPAIS: 
DE EDUCAÇÃO, DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE SAÚDE, MUNICIPAL DE GOVERNO 
E DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, de acordo com especificações 
constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital, a ser realizada 
por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – 
Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 
Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por 
e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas 
e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/. Sessão de abertura para 
recebimento das propostas.  DATA: 29/03/2023. HORÁRIO: 10:00 horas. 
OC: 853300801002023OC00019 (Cota Exclusiva para ME/EPP). LOCAL: 
Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no 
endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, 
Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura.
Piquete, 15 de março de 2023. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE PIQUETE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

26/2023  AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento 
dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
20/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023, TIPO MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 05 VEÍCULOS DE 
PASSEIO TIPO HATCH PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS:ESPORTE, 
EDUCAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, JUSTIÇA, SEGURANÇA 
PÚBLICA, AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHONETE PARA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO E 01 CAMINHONETE 
ADAPTADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 
Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.
fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-
1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 
horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura 
para recebimento das propostas. DATA: 29/03/2023. HORÁRIO: 14 horas. 
OC:  853300801002023OC00020. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão 
Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 
88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será 
realizada a sessão de abertura. 
Piquete, 15 de março de 2023. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL
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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
Cchoeira 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 ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to 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: 
320,000,00Telefone: 
(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 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Caraguatatuba: Ma-
ravilhosa casa em 
Caraguatatuba com 
2 quartos e 68m². 
Entre em contato, 
venha conhecer essa 
oportunidade. Valor: 
220.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Ven-
do casa no Jardim 
do Vale I, nova. Com 
2 quartos, sala cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem 5x25. 
Valor R$ 270.000,00. 
Telefone: 3132-8151

Bertioga: Vende-se 
apartamento que dis-
põe de 3 quartos (1 
suíte), living para 2 
ambientes, cozinha 
tradicional, área de 

Prestação de Ser-
viços

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 

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: 

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: Manutenção 
e instalação de Câ-

meras de Segurança. 
Manutenção Elétrica 
em geral. Instalação 
e Manutenção de 
concer t ina. Insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial. Instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 
O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (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. 

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 
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 

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

GALERIA VERAS

serviço, 2 vagas de 
garagem, varanda 
gourmet com vista 
para o mar e para 
área de lazer. Valor: 
1.750.000,00 Telefo-
ne: (13) 97424-1386

Aparecida: Vendo 
casa em Apareci-
da, bairro Itaguaçu, 
com 3 quar tos, 3 
banheiros, sala, co-
zinha, área de ser-
viço, garagem para 
2 carros e terraço 
para festas. Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (12) 99183-3424

Lorena: Chácara 
localizada no perí-
metro urbano, com 
amplos jardins, gra-
mado, palmeiras 
e outras espécies 
de Mata Atlântica, 
campinho de fute-
bol, horta orgânica. 
Casa Sede com 4 
quartos, sala com 
lareira, copa, co-
zinha, amplo ba-
nheiro, varanda e 
garagem. Sobrado: 
5 cômodos, sendo 
que 1 suíte, falta 
pintura e piso. Sa-
lão: ampla sala com 
dois ambientes, ba-
nheiro, oficina. Es-
tacionamento para 
aproximadamente 
10 carros. Água de 
poço artesiano de 
ó t ima qua l idade 
(sem cloro) Valor: 
650.000,00. Telefo-
ne: (12) 98116-7648

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo terreno no 
V i l lage Santana, 
3 0 0 m ² ,  p róx im o 
empo manah. Valor: 
205.000,00 Telefo-
ne: (12) 99709-0300

Roseira: Vende-se 
casa no centro, com 
2 quartos, sala, co-
z i nha ,  banh e i r o 
e garagem. Valor 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

I l habe la :  Vendo 
l indo terreno, lo -
calizado na barra 
velha, área total de 
3.050m² com escri-
tura e pitu. Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: 12991961570

Cunha: Vende-se 
área em Cunha, 
localizada na Ser-
ra do Indaiá, atrás 
das Águas de San-
ta Rosa. Com 18.1 
alqueires, rio na di-

visa, 2 nascentes, 
10 pés de araucária 
e 40 mil pés de eu-
caliptos sem casca 
para corte 8 anos. 
Valor: 250.000,00. 
Aceito proposta. Te-
lefone: (12) 98890-
0661

C a r a g u a t a t u b a : 
Vendo casa indivi-
dual, com 2 dormi-
tórios e suíte. Bem 
ventilada e com aca-
bamento de primei-
ra qualidade. Valor: 
260.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

G u a r a t i n g u e t á : 
Casa com estrutu-
ras boas, necessita 
de reforma. Casa 
possu i  po rão,  3 
quartos, terreno de 
6x38. Documenta-
ção em dia. Ven-
dendo pelo preço do 
terreno. Aceitamos 
carro como parte do 
pagamento. Valor: 
80.000,00. Telefone: 
(67) 99192-0103

Lorena: Casa com 2 
dormitórios, terreno 
20mx30m, a poucos 
metros do Eco Val-
le Shopping: Valor: 
380.000,00. Tele-
fone: 12981320544

Roseira: Vendo casa 
de 2 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria, garagem, pisci-
na, churrasqueira. 
Valor: 400.000,00. 
Te l e f o n e :  ( 1 2 ) 
36462288

Cruzeiro: Vende-se 
casa de 2 andares: 
4 quartos, 3 banhei-
ros, sala de estar, 
sala de jantar, co-
zinha, quintal, área 
de serviço e saca-
da interna. Valor: 
385.000,00. Telefo-
ne: (12) 98105-4394

Ber t ioga: Vende-
-se casa composta 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

ALTERAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 09/2023 PROC. Nº 107/2023
O Município de Lorena-SP torna pública a alteração 
de data de abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item cujo
objeto é a contratação de empresa especializada 
para realização de exames de Ecocardiografia 
com Doppler Colorido Adulto, Ecocardiografia 
com Doppler Colorido Infantil, Ecocardiografia Sob 
Estresse Farmacológico, Holter, Teste Ergométrico, 
MAPA – Monitorização Ambulatorial da Pressão 
Arterial, Espirometria, Eletroencefalograma, pelo 
período de 12 meses a nova data será dia 24 de 
março de 2023. Do dia 15 de março de 2023 a 27 de 
março de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), 
estaremos recebendo as Propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. A Abertura 
das Propostas acontecerá no dia 27 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 dia 27 de março de 2023 (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
EXTRATO DE CONTRATO 

Processo nº 97/2023-SUP; 1084/2023-GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços especializados 
em Plantio de Grama São Carlos em placas (Jardins 
e Canteiro), que serão prestados nas condições 
estabelecidas no contrato e na proposta. Prazo de 
vigência: 90 (noventa) dias.
CONTRATADA: GALVÃO & OLIVEIRA SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ Nº: 11.201.264/0001-
20 - Vencedora do item: 1. Valor total: R$ 4.200,01 
(quatro mil e duzentos reais e um centavo).
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

Processo Licitatório nº 562/2022, PE 58/22
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uma caminhonete nova 
(zero Km) com para atendimento às necessidades 
do município. Vigência: 07 (sete) meses
C O N T R A T A D A :  S I G M A  M Á Q U I N A S 
E  R E P R E S E N TA C Õ E S  LT D A -  C N P J : 
26.991.097/0001-35. Vencedora do item: 1. Valor 
Total: R$ 225.100,00 (duzentos e vinte e cinco mil 
e cem reais). DATA DA ASSINATURA: 14/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório nº 566/2022, PE 60/22
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Compra de desfibriladores para o 
atendimento no SAMU. Vigência: 03 meses.
CONTRATADA: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO 
HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 90.909.631/0001-
10. Vencedora dos itens: 1 e 2. Valor Total: R$ 
10.200,00 (dez mil e duzentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 14/03/2023.

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, pelo período de 
12 meses.
CONTRATADA: VALECAR PECAS E ACESSORIOS 
LTDA. CNPJ: 16.722.128/0001-07 - Vencedora do 
item: 1. Valor total: R$ 470.000,00 (quatrocentos 
e setenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2023.

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 97/2023-SUP; 
1084/2023-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para 
contratação da empresa GALVÃO & OLIVEIRA SERVIÇOS EMPRESARIAIS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
11.201.264/0001-20, com sede na Av. Papa João XXIII, n.º 108, Jardim Margarida, 
Lorena/SP – CEP 12.604-090, endereço eletrônico: gustavogalvaodeoliveira@
gmail.com, telefone (12) 99758-0458, cujo objeto consiste na contratação de 
serviços especializados em Plantio de Grama São Carlos em placas (Jardins e 
Canteiro), que serão prestados nas condições estabelecidas no contrato e na 
proposta. Data da assinatura: 14/03/2023.

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 109/2023-SUP; 1206/2023-
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 
equipamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
projeto básico. Data da assinatura: 10/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Tomada de Preços Nº 05/2023 – PROC. Nº 113/2023.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços, do tipo empreitada por menor preço unitário, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para prestações de serviços de engenharia de 
Drenagem de Águas pluviais: Rua Papa João XXIII / Rua Maria José Junqueira no 
bairro Jardim Margarida / Vila Geny – Lorena/SP, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 12 de Abril de 
2023, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP – CONVOCA os 30 melhor candidatos classificadospara o cargo de MOTORISTA, no Concurso Público 
Nº 3/2023, para a realização da PROVA PRÁTICA, que será aplicada no dia 19 de MARÇO de 2023 (DOMINGO), às 07h00, à Av. Gov. Jânio 
Quadros, 900 – Vila Dr joão Batista – Cruzeiro/SP. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO COMPLETO  encontra-se disponível nos sites 
www.publiconsult.com.br e www.cruzeiro.sp.gov.br.   

Cruzeiro, 15 de março de 2023. 
THALES GABRIEL FONSECA – Prefeito Municipal  
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Lorena atinge 40% na implantação de LED 
Com apoio do Estado, Prefeitura ultrapassa R$ 2,5 milhões em investimento na troca da iluminação pública

O trabalho para a troca lâm-
padas comuns por tecnologia 
LED chegou a 40% em vários 
bairros de Lorena. Os serviços 
foram finalizados neste mês na 
Cecap Baixa e Cecap Alta. Até 
o final de 2023, a previsão é 
instalar um total de dois mil 
pontos, com um investimento 
superior a R$ 2,3 milhões.

Desde 2021, o Estado tem 
apoiado as cidades no finan-
ciamento de projetos que 
contemplem a instalação, 
ampliação ou adequação do 
sistema de iluminação pública. 
Na atual gestão em Lorena, 
mais de 2,2 mil pontos de LED 
já foram instalados, com um 
investimento superior a R$2,5 
milhões, vindos de recursos 
da Prefeitura e convênios 
estaduais. “Estamos investin-
do em um amplo projeto de 
melhoria da iluminação pú-
blica, que visa atender locais 
com prioridade em termos de 
iluminação, garantindo mais 
segurança, bem-estar e qua-

Da Redação
Lorena

Troca de lâmpadas da iluminação pública de Lorena; trabalho de substituição por LEDs atinge 40% da cidade, com apoio do setor privado

lidade de vida à população”, 
destacou o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB).

Outro benefício da ilumina-
ção é a melhoria da eficiência 
energética, com redução do 
consumo de energia elétrica 
em cerca de 43% dos gastos 
em iluminação pública. 

A iluminação é apontada 
como essencial para ampliar 
as condições de segurança 
pública, com destaques para 
horários de pouco movimento 
nas vias, que precisam estar 
bem iluminadas para oferecer 
o conforto e seguridade às pes-
soas que circulam pela cidade, 
independente do horário. 

As lâmpadas de LED con-
vencionais podem oferecer 
mais de 80% de economia em 
energia quando comparadas 
a outros tipos. O LED otimiza 
o aproveitamento energético 
evitando desperdícios, possui 
ligamento instantâneo e fluxo 
luminoso bem mais potente e 
amplificado. O próprio design 
das luminárias LED otimizam 
a distribuição da luz para que 
o máximo da iluminação seja 
aproveitado.

Mais de noventa mil pessoas têm direito à tarifa social de energia na RMVale

Mais de noventa mil famí-
lias das cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) e atendidas pela EDP 
têm direito ao benefício da 
tarifa social de energia elé-
trica. O benefício é previsto 
em lei e concede o desconto 
de até 65% no consumo de 
energia.

De acordo com publicação 
da EDP, 90.576 famílias da 
região se enquadram no 

Da Redação
RMVale

perfil para obter o benefício. 
A empresa destacou que es-
tes moradores não puderam 
ser incluídos de forma auto-
mática no benefício devido 
ao número da instalação elé-
trica da residência não estar 
vinculado à pessoa inscrita 
no sistema do CadÚnico, que 
atende a fatia da sociedade 
com maior vulnerabilidade 
social.

Para quem deseja rece-
ber o benefício da Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
é necessário realizar uma 
atualização cadastral pelo 
site da EDP, pelos outros 
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Estrutura da EDP, que atende a região; noventa mil famílias atendidas terão direito ao benefício da tarifa social

canais como WhatsApp (11) 
93465-2888, ou por meio 
do atendimento gratuito no 
0800 721 0123, informan-
do o número da instalação 
e os dados referente ao 
CadÚnico.


