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Acordo com Servidores garante 
aumento real em Guaratinguetá 
Reajuste de 5,2% somados a 10,5% aprovados no início do ano soma nova correção para setembro 

A Prefeitura de Guaratingue-
tá e o Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais) entra-
ram em acordo para conceder 
mais 5,2% de reajuste salarial 
para o funcionalismo. O per-
centual teve aprovação dos 
dois lados, após negociações 
e ajustes.

Com base na inflação de 
2021, a Prefeitura já havia 
concedido reajuste de 10,5% 
em fevereiro, percentual bem 
abaixo dos 25% pedidos pelo 
Sindicato. Em acordo confir-
mado, o prefeito Marcus Soliva 
(PSC), publicou um vídeo em 
sua página oficial em que 
esclarece uma nova correção.

Segundo Soliva, a concessão 
foi feita devido a inflação men-
sal de 2022. Com mais 5,2%, o 
reajuste total para os servido-
res será de 15,7%.  “Por isso é 
importante fazer esse acordo. 
Atendemos também a reivin-

Da Redação 
Guaratinguetá 

dicação do Sindicato, sensibi-
lizados. O Sindicato entendeu 
esse momento financeiro que a 
gente tem realmente que fazer 
as contas para honrar nossos 
compromissos”, destacou.

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Municipais 
de Guaratinguetá, José Edu-
ardo Ayres, revelou que o 
grupo retirou a proposta 
inicial, que era por 25%. “Nós 
conseguimos chegar em um 
denominador comum. Recu-
amos com nossa proposta 
inicial que era de 25%, para 
15%, como o prefeito colocou. 
Vai (o novo valor) ser pago a 
partir de setembro. Não deixa 
de ser um ganho para a classe 
trabalhadora”.

Os professores, que passam 
por outra negociação, haviam 
sido contemplados com reajus-
te para adequar ao aumento 
do piso nacional de 33,4% 
inicialmente. A correção desta 
vez vale apenas para os demais 
servidores que não estão liga-
dos à educação. Sede da Prefeitura, no Jardim Rony; Município firma acordo com sindicato e garante reajuste salarial para os servidores de Guaratinguetá
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Aparecida distribui alimentos saudáveis para 260 famílias 

Buscando proporcionar 
uma alimentação mais ade-
quada para 260 famílias 
carentes de Aparecida, a 
Prefeitura iniciou na quar-
ta-feira, dia 8, a distribuição 
de cestas de alimentos sau-
dáveis. Viabilizada através 
de uma parceria com o 
Governo do Estado, a ação 
será realizada na cidade até 
o fim deste ano. 

De acordo com a secreta-
ria de Desenvolvimento e 

Lucas Barbosa 
Aparecida 

Promoção Social, as cestas 
que estão sendo entregues 
no Cras (Centro de Referên-
cia da Assistência Social) 
pesam dez quilos e são com-
postas por diversos tipos de 
frutas, hortaliças, legumes, 
tubérculos e verduras. Por 
meio de um recurso estadu-
al de R$ 65 mil, proveniente 
do programa Cesta Verde, 
os alimentos são adquiridos 
de pequenos produtores 
agrícolas de Aparecida e de 
cidades vizinhas.

A secretária de Desenvol-
vimento e Promoção Social, 
Natália Caroline Carvalho, 

explicou que metade dos 
kits está sendo fornecida às 
famílias de baixa renda as-
sistidas pelo Cras, e a outra 
aos moradores selecionados 
pelas oito ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) do 
município. “Através dessa 
parceria com os postinhos 
de Saúde, suas direções 
nos indicaram distribuir 
as cestas para um grupo 
de pacientes dividido entre 
idosos, hipertensos, diabé-
ticos, gestantes e famílias 
que possuem muitas crian-
ças”, contou a secretária. 
“Entendemos que este é um 
público que deveria ter uma 
alimentação mais saudável, 
mas muitas vezes não possui 
condições financeiras para 
isso. Porém, a partir de ago-
ra eles terão esses alimentos 
em suas mesas”, completou.

O cronograma municipal 
prevê que as novas etapas 
de distribuição das Cestas 
Verdes ocorrerão nos dias 8 
dos próximos cinco meses. 
Após o período, a Prefeitura 
deverá iniciar as tratativas 
com o Estado em busca da 
renovação do programa, 
que atualmente contempla 
150 cidades paulistas.Material do programa Cesta Verde entregues no início da última semana para famílias de baixa renda
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Ação, realizada em parceria com o Estado, atende moradores carentes e pacientes da rede pública de Saúde
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PLANOS OU EXPERIÊNCIAS?
As campanhas presidenciais sempre 

foram marcadas pela ausência de discus-
sões mais profundas sobre os grandes 
problemas do país.

A dúvida, se há exceções, mas o tem-
po é ocupado para os ataques pessoais, 
com direito a palavras de baixo calão.

Neste espetáculo de insignificância 
algumas propostas inexequíveis apare-
cem ocupando o espaço demagógico.

Daí, a grande dúvida: são planos 
consistentes de governo ou experiên-
cias econômicas trazidas por jovens 
economistas.

O grande problema dos debates 
e propostas de governo esbarram em 
obstáculos intransponíveis como a falta 
de conhecimento da sociedade sobre as 
implicações das políticas propostas pelos 
candidatos.

É muito complexo para a sociedade 
identificar e resolver conflitos, diver-
gências e distinguir os benefícios das 
propostas sugeridas.

Será que a sociedade consegue iden-
tificar quando o governo usa de políticas 
intervencionistas como o governo Var-
gas, JK e a ditadura militar?

Como estas políticas geraram o cres-
cimento, boa parte da sociedade, acredita 
que o livre mercado não resolve todos os 
problemas do país.

Como consequência a “herança mal-
dita” da inflação que é pouca compreen-
dida na opinião pública e a dificuldade de 
entender políticas liberais como a lenta 
evolução do debate ocorrido na discus-
são da reforma da Previdência, proposta 
no governo FHC. 

Outro aspecto interessante, por 
exemplo, a política liberal do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, onde o pres-
suposto básico da teoria econômica se 
fundamenta na democracia, liberdade de 
imprensa, respeito aos princípios cons-
titucionais que confronta com os ideais 
autoritários do presidente Bolsonaro. 

O liberalismo econômico valoriza a 
liberdade individual em todas as esferas 
da vida humana.

O Partido dos Trabalhadores e o pró-
prio Lula e um grupo de mais de vinte 
pessoas estudam temas que propõem 
projetos que vão do mercado de trabalho 
as minorias.

Para o delírio dos progressistas a re-
vogação da reforma trabalhista (está fa-
lando, agora, em reformular); revogação 
do teto de gasto, destituição dos militares 
em cargos de civis no governo etc.

O partido dos trabalhadores em seus 
quatorze anos de governo caracterizou-
-se por políticas públicas com expansão 
do gasto público.

Em estudo recente, do professor 
Marcos Mendes, em seu livro “Para 

não esquecer: políticas públicas que 
empobrecem o Brasil”, constata que no 
período do governo Lula (2003-2012) e 
as más políticas de governos anteriores, 
a conclusão de que 80% das políticas 
equivocadas tiveram curso no governo 
do PT.

As políticas chamadas de nacional-
-desenvolvimentismo.

Trata-se de uma política baseada em 
quatro pilares: o gasto público é vital 
que leva ao expansionismo monetário 
(inflação futura); o estatismo que jus-
tifica a permanência das estatais (pen-
samento econômico marcante pós 2ª. 
Guerra Mundial); o intervencionismo, 
a interferência do público no privado 
e, por último, o protecionismo com o 
consequente fechamento da economia 
(abandonada pelos países desenvolvidos 
na queda de 1980).

O período a partir de 2003 não 
apresentou indicadores econômicos que 
significassem alguma ruptura histórica.

A sua evolução, sem inflexões sig-
nificativas, de longe, não seguiu em 
direção ao patamar verificado nos países 
desenvolvidos.

No contexto da América Latina, 
aliás, o desempenho brasileiro pode 
ser considerado medíocre piorando a 
sua situação diante do IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano).

No período de 2003-2012 dois 
aspectos auspiciosos para a economia 
do país: a expansão das commodities 
(exportação para a China) e a descoberta 
do pré-sal e a baixa inflação (viagem 
para Miami, televisão de tela plana, 
automóvel e atualmente empresas e 
pessoas no Serasa).

Com a abundância de recursos nas 
mãos do governo, as ideias econômicas, 
erradas e ultrapassadas, surgem as polí-
ticas públicas equivocadas.

A união de ideias erradas e dinheiro 
na mão (é vendaval como diz os ver-
sos de Paulinho da Viola) provocou o 
efeito conhecido pelos economistas 
como “a doença holandesa”( aumento 
das exportações de recursos naturais e 
o declínio das indústrias) que trata da 
maldição dos recursos naturais quando 
abundantes.

O problema é que estas ideias erradas 
continuam vivas e poderão chegar ao 
governo novamente a partir de 2023. 

Um pequeno detalhe: desta vez terá 
que ser sem dinheiro na mão, sem o super 
boom das commodities, o risco da alta 
inflação, dívida pública e instabilidade 
econômica do mundo pós pandemia e 
guerra do leste europeu.

Tanto Lula e Bolsonaro têm uma 
dificuldade enorme de entender planos 
de governos.

Eles desejam é o poder e só!

“Dado o nível de 
informações de hoje, 

é difícil saber o que pretendem os 
candidatos, além da disputa pelo poder”.

Murilo Aragão, cientista político

O receio pelo crescimento de 
casos de Covid-19 na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) nas 
últimas semanas tem colocado 
em xeque a programação de 
eventos. Mas em Piquete, a Pre-
feitura mantém, até o momento, 
a retomada da Festa do Peão. O 
evento será realizado entre os 
dias 7 e 10 de julho.

Após dois anos de interrupção 
devido a pandemia da Covid-19, 
a cidade está nos ajustes finais 
para a 39ª Festa do Tropeiro e a 
29ª Festa do Peão de Boiadeiro. 
Anunciada ainda em maio, a edi-
ção de 2022 contará com quatro 
dias de shows com atrações mu-
sicais como Luan Santana, Lucas 
Lucco, Gian e Giovanni e Israel & 
Rodolffo.

Além dos shows, a Prefeitura 
tem focado a estrutura da festa 
com praça de alimentação, e 
alteração na liberação para tra-
balho. “Finalizamos a licitação 
das barracas da Festa do Peão, 
foi um sucesso, quase 80% das 
barracas vendidas, tudo dentro 
da transparência”, destacou o 
prefeito Rômulo Kazimierz, o 
Rominho (PSDB).

A Prefeitura vai solicitar um 
quilo de alimento não perecível. 
“Nossa expectativa é de até trinta 
mil pessoas por noite, com quatro 
dias de festa. Vamos a 120 mil 
pessoas e 120 mil quilos podendo 
arrecadar para o Fundo Social 
e às famílias mais carentes”, 
lembrou Rominho, que exaltou 
ainda a possibilidade de arreca-
dação com o consumo nos dias 
de evento. “Se a gente fizer uma 
estimativa de pessoas gastando 
no mínimo R$ 50 por noite na 
cidade, imagina a quantidade 
de dinheiro que a gente vai con-
seguir movimentar. Fora ter os 
hotéis lotados e supermercados 
se preparando. Isso gira e muito 
a economia do município”.

Sob atenção – A crescente de 
contaminações é observada em 
toda a RMVale. Em cerca de 15 
dias, mais de 350 novas infecções 
foram diagnosticadas.

Apesar da expectativa para a 
volta do cronograma de festas, 
o Município tem acompanhado 

Bruna Silva 
Rafaela Lourenço 
Piquete

Prefeitura de Piquete 
mantém Festa do Peão 
de olho no aumento 
de casos de Covid-19
Alta de casos preocupa, mas Municípío segue programação 
para receber até trinta mil pessoas de toda região por dia

a preocupação com a alta da Co-
vid-19. Com 35 casos, a cidade 
comemorou nesta semana a alta de 
um morador de 95 anos que estava 
internado, após ser infectado com 
o novo coronavírus.

Segundo a assessoria de im-
prensa da Prefeitura de Piquete, 
os casos identificados são leves e 
atualmente estão em declínio. A 
secretaria de Saúde acompanha a 
situação da pandemia. A orienta-
ção da pasta é que os moradores 
fortaleçam a campanha de imuni-
zação contra o coronavírus. “Vale 
lembrar que esse monitoramento 
de Covid-19 na nossa cidade está 
todo controlado. Não temos ne-
nhum caso de internação, com caso 
grave da doença. Graças a vacina, 
a grande parcela está imunizada. 
Isso está nos ajudando muito a 
não ter nenhuma complicação”, 
comemorou Rominho.

De acordo com o último boletim 
epidemiológico publicado pela 
cidade, mais de 11,6 mil pessoas 

foram vacinadas com a primeira 
dose do imunizante, 11 mil com 
a segunda dose e cerca de 8,2 mil 
moradores com a aplicação da 
dose de reforço.

O prefeito garantiu que a equipe 
de organização das festas terá o 
maior controle possível de acesso, 
para evitar que normas solicitadas 
contra a covid sejam desrespeita-
das. “Nós vamos fazer um moni-
toramento exigindo a carteira de 
vacinação para quem tem as doses 
já reforçadas, também respeitar as 
medições de distância”.

A Prefeitura de Piquete tem 
monitorado não só os números do-
mésticos, mas também de Lorena, 
que faz o atendimento referência 
para pacientes piquetenses. “A não 
ser de acontecer um pico muito 
mais grave de superlotação na 
região, aí a gente vai repensar essa 
situação da realização da festa, 
porém, hoje a gente mantém a 
programação e realização da festa 
com todo o planejamento.

Os cantores Lucas Lucco e Luan Santanna são dois dos destaques da 29ª Festa do Peão, programada para o início de julho

Foto: Reprodução

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº13/2022 - PROC. Nº222/2022

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 Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de unidade móvel de saúde para o SAMU(Ambulância 
Furgão Padrão SAMU 192) de Lorena, com recurso de emenda parlamentar, conforme proposta nº 
10872.126000/1210-05(Miguel
Lombardi), o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas 
vencedoras: Empresa: B&F VEICULOS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 22.310.550/0001-40
Vencedora do lote: 01 - Valor Total: R$ 305.000,00(trezentos e cinco mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº13/2022 - PROC. Nº213/2022

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 Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição parcelada de massa asfáltica, 
BGS e emulsão asfáltica RR-2C que serão utilizados na pavimentação das vias urbanas do município e 
aquisição parcelada de bica corrida e pó de pedra que serão utilizados na pavimentação das vias rurais do 
município e para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) 
meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora:
Empresa: S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.545.228/0001-55
Vencedora dos lotes: 01 - Valor Total: R$ 2.310.000,00(dois milhões, trezentos e dez mil reais).
Empresa: PEDREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA EPP CNPJ: 58.470.857/0001-55
Vencedora dos lotes: 02 e 04 - Valor Total: R$ 600.000,00(seiscentos mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 08/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LOTE

Pregão Presencial nº 13/2022 – Processo nº 213/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Lote 03 do PP 13/22, Processo 213/22 que tem 
por objeto a aquisição parcelada de massa asfáltica, BGS e emulsão asfáltica RR-2C que serão utilizados 
na pavimentação das vias urbanas do município e aquisição parcelada de bica corrida e pó de pedra que 
serão utilizados na pavimentação das vias rurais do município e para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista que esse lote resultou deserto por 
ausência de proposta no presente certame.Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00 às 17h00, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à 
Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº02 - Contrato 42/21 – TP 04/21 – Processo Licit 224/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO:J. B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ CNPJ Nº: 03.750.- 447/0001-76
CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, fica suprimido aproximadamente 
1,27% (um inteiro e vinte e sete centésimos por cento), equivalente a R$ 5.736,58 (cinco mil setecentos trinta 
e seis reais e cinquenta e oito centavos) ao valor global do contrato, devido a glosa de serviços que não 
puderam ser executados.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, fica acrescido aproximadamente 
6,65% (seis inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), equivalente a R$ 29.801,06 (vinte e nove mil 
oitocentos e um reais e seis centavos), destinados ao aumento de meta.
CLÁUSULA TERCEIRA: Considerados os acréscimos e supressões das cláusulas segunda e terceira, o valor 
do presente termo aditivo é de R$ 29.801,09 (vinte e nove mil oitocentos e um reais e nove centavos)
CLÁUSULA QUARTA: A cláusula 5.1 do contrato original passa a vigorar com a seguinte redação: “5.1. O valor 
global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 478.288,64
(quatrocentos setenta e oito mil, duzentos oitenta e oito reais sessenta e quatro centavos), daqui por diante 
denominado “VALOR CONTRATUAL”.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº02 - Contrato 265/20 – TP 32/20 – Processo Licit 499/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato 
nº 265/20, decorrente do Processo Licitatório nº 499/20, Tomada de Preços nº 32/20, firmado em 16 de 
dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por mais 02 (dois) 
meses, a partir de 16 de junho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor global do Contrato.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 228/2022-SUP; 3748/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso 
IV, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de cateter hidrofílico, para o paciente Juan Pablo 
Martins Rodrigues, conforme processo n° 1002676- 70.2021.8.0323 (2° vara cível).
CONTRATADA: COMERCIAL 3 ALBE LTDA - CNPJ/MF Nº: 74.400.052/0001-91
DATA DA ASSINATURA: 10/06/22
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Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 208/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA 
DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM TRATAMENTO E/OU 
CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIÃO DE CRUZEIRO, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 

 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 28/06/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 28/06/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 28/06/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 14/06/2022. 

 

Cruzeiro, 13 de maio de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 233/2022-SUP; 
4338/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de cateter hidrofílico, para o paciente Juan Pablo Martins Rodrigues, 
conforme contratação de serviço de serviço de instalação de lycra para fechar a parte de 
trás do Palco da Praça Dr. Arnolfo de Azevedo.
CONTRATADA: SOLUCIONARTE LOCAÇÃO E CENOGRAFIA LTDA
CNPJ/MF Nº: 10.271.576/0001-47 - DATA DA ASSINATURA: 10/06/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 236/2022-SUP; 4325/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto contratação de 
serviço de hospedagem, locação de quarto de hotel simples e café da manhã, conforme 
convênio firmado com o SESI para apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica.
CONTRATADA: HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA
CNPJ/MF Nº:24.870.175/0001-18
DATA DA ASSINATURA: 10/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 74/22 - PROCESSO 233/22 SUP – 4338/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de serviço de instalação de lycra para fechar a parte de 
trás do Palco da Praça Dr. Arnolfo de Azevedo.
CONTRATADA: SOLUCIONARTE LOCAÇÃO E CENOGRAFIA LTDA
CNPJ: 10.271.576/0001-47
VALOR TOTAL: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - TP Nº 08/2022 PROC. Nº 741/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
para OBRA DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA BRASIL,
BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL – TRECHO 3, MUNICÍPIO DE LORENA/SP.
Contratada: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - CNPJ: 03.750.447/0001-76
Vencedora dos itens: 01
Valor total: R$ 876.444,37 (oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro reais e trinta e sete centavos)
DATA DA ASSINATURA: 10/06/22

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 10/2022 - PROC. Nº192/2022

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 Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de ventiladores de parede e ventiladores de teto para a Secretaria de
Saúde e UBS’S e ESD’S, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza
a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP - CNPJ: 00.478.911/0001-29
Vencedora do item: 02 - Valor Total: R$ 16.100,00(dezesseis mil, cem reais)
Empresa: SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA -CNPJ:
09.643.921/0001-47 - Vencedora do item: 01 - Valor Total: R$ 12.500,00(doze mil e cento e
quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 06/06/2022
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Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Cruzeiro planeja Cozinha Piloto para julho
Obra conta com R$ 345 mil; estrutura fornece merenda para quase sete mil alunos da rede municipal

Obra da Cozinha Piloto de Cruzeiro entrou na fase de acabamento; espaço vai atender sete mil alunos

Foto: Divulgação PMC

A Prefeitura de Cruzeiro 
revelou, na terça-feira (31), 
que a empresa contratada 
para reformar a Cozinha Pi-
loto intensificou o trabalho 
a partir desta semana com 
o objetivo de concluí-lo até 
o início de julho. Viabilizada 
através de um investimento 
municipal de R$ 345 mil, a 
obra busca garantir uma 
melhor estrutura aos ser-
vidores responsáveis pelo 
preparo das refeições de 
quase sete mil alunos. 

Retomado no início de 
março, após uma breve 
paralisação motivada por 
questões burocráticas, o 
serviço de modernização 
da Cozinha Piloto “Olga de 
Almeida Lage”, que fica no 
bairro Jardim São José, está 
próximo de entrar em sua 
última etapa de execução. 
De acordo com a Prefeitura, 
a expectativa é que a contra-
tada Valengenharia Eireli, 

Lucas Barbosa
Cruzeiro 

sediada em Guaratinguetá, 
conclua a reforma até 6 de 
julho.

Iniciada em 5 de novem-
bro do ano passado, a obra 
consiste na modernização 
dos sistemas elétrico e sa-
nitário do prédio, reforço 
estrutural contra incêndios, 
melhorias nas áreas de re-
cebimento de alimentos e 
de preparação das refeições 
e a adequação do layout 
da padaria e do estoque 
de mantimentos. Segundo 
o Executivo, a ação trará 
mais segurança e melho-
res condições de trabalho 
à equipe de profissionais 
encarregada de preparar a 
merenda dos alunos da rede 
municipal, distribuídos por 
29 unidades escolares.

Devido a reforma da Co-
zinha Piloto, desde o fim 
do ano passado as refeições 
são produzidas nas pró-
prias creches e escolas por 
merendeiras contratadas 
temporariamente.

Segundo a secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 

até o momento já foram 
executadas a substituição 
de pisos e de revestimento 
cerâmico, retirada do antigo 
forro do telhado, implan-
tação das tubulações de 
esgoto e de água fria, eleva-
ção de paredes e instalação 
preliminar do novo sistema 
elétrico. 

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) revelou deta-
lhes do andamento da reto-
mada e de sua expectativa 
diante a modernização do 
aparelho público. “Assim 
que a reforma foi retomada, 
notamos um avanço impor-
tante para que, em breve, 
tenhamos um local ainda 
mais adequado para fazer 
as merendas dos mais de 
6,8 mil alunos da rede mu-
nicipal de ensino.  Com isso 
vamos garantir um cardápio 
ainda mais diversificado e 
com índices nutricionais 
adequados, assim como 
já vem sendo realizado 
atualmente nos colégios e 
creches municipais”, frisou 
Fonseca.

(12) 99148-2196

SAIBA MAIS

Caraguá implanta mutirão de primeiro 
emprego para movimentar economia 

Ação é a aposta para ingresso de jovens e adultos no mercado 

Com foco em garantir o 
primeiro emprego, a Pre-
feitura de Caraguatatuba 
anunciou, recentemente, 
que realizará um Mutirão 
do Emprego para garantir 
oportunidades para jovens e 
adultos que desejam ingres-
sar no mercado de trabalho.

Da Redação 
Caraguatatuba 

Anualmente, o Municí-
pio realiza o Mutirão do 
Emprego em parceria com 
empresas locais.

Neste ano, a novidade da 
edição é a Feira das Profis-
sões, que passará a fazer 
parte da programação junto 
às instituições de ensino.

“O intuito é despertar 
nos jovens o interesse pro-
fissional e evidenciar as 

oportunidades disponíveis 
na região. Serão apresen-
tadas aos jovens profissões 
que tem grande potencial 
de mercado. Será uma feira 
técnica, para mostrar a real 
necessidade do município”, 
assegurou o prefeito Aguilar 
Junior (MDB).

A previsão da Prefeitu-
ra é que o evento deste 
ano ocorra em setembro e 
conte com vagas de jovens 
aprendizes, além de treina-
mentos e orientações para 
adolescentes que buscam o 
primeiro emprego. Haverá 
ainda processos seletivos 
e entrevistas para vagas 
de trabalho visando a alta 
temporada.


