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Estado destina R$ 60 milhões para 
pavimentação de estradas em Guará
Ação beneficia famílias de bairros rurais; Prefeitura avança em calçamento e drenagem

Atendendo ao apelo da 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
o Governo do Estado confir-
mou na última semana que 
liberará R$ 60 milhões para 
a pavimentação de duas 
das principais estradas da 
zona rural do município. 
Prevendo o asfaltamento de 
quase trinta quilômetros, as 
obras buscarão trazer mais 
segurança aos motoristas 
e fluidez ao escoamento da 
produção agrícola. 

Em um vídeo publicado 
na última sexta-feira (8), em 
seu perfil oficial no Face-
book, o prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSC), 
comemorou a publicação 
do documento no Diário 
Oficial do Estado de São 
Paulo, que oficializou que 
a cidade foi contemplada 
pela nona fase do programa 
“Novas Vicinais”. O convênio 
garante a pavimentação de 
12,5 quilômetros da estrada 
do Taboão, que liga o bairro 
Rocinha à Lorena, e de 8,4 
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Guaratinguetá 

quilômetros da estrada Plí-
nio Galvão César, que corta 
o bairro dos Pilões.

Além de ressaltar que o 
calçamento trará mais segu-
rança e qualidade de vida às 
famílias da zona rural, Soliva 
citou algumas autoridades 
federais e estaduais que con-
tribuíram para que cidade 
fosse incluída na mais recen-
te etapa do “Novas Vicinais”. 
“Conseguimos vencer essa 
batalha graças à grande 
ajuda do deputado federal 
Alexandre Leite (União), e 
ao apoio da direção do DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem) e do governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB). 
Esse recurso de R$ 60 mi-
lhões é uma grande vitória 
para Guará, principalmente 
para as dezenas de famílias 
do Rocinha e dos Pilões. 
Agora, é aguardar o edital 
para que em breve possa-
mos conhecer a empresa 
que será contratada para 
executar as melhorias”. 

As datas de início e de 
previsão de término dos 
trabalhos de pavimentação 
deverão ser divulgadas pela 

Prefeitura até o fim deste 
mês. 

Área urbana – Além dos 
moradores da Rocinha e 
Pilões, as famílias do bairro 
Vista Alegre também ganha-
ram recentemente um moti-
vo para comemorar. Contan-
do com um investimento de 
R$ 182 mil, sendo R$ 100 
mil proveniente do Estado e 

R$ 82 mil de contrapartida 
municipal, a empresa Mine-
rais São José – Engenharia 
e Rental iniciou na segunda-
-feira (11) a pavimentação e 
a modernização do sistema 
de drenagem do bairro. 

Segundo a Prefeitura, a 
ação promoverá o asfal-
tamento das ruas Belém, 
Cuiabá, Goiânia e Maceió.

A obra consistirá nas cons-
truções de dois “piscinões” 
(reservatórios de detenção 
de água), que serão res-
ponsáveis pela drenagem 
das águas pluviais, assim 
evitando alagamentos no 
ponto. 

A expectativa municipal é 
que a terceirizada conclua 
o serviço em até seis meses.

Estrada do Taboão, que liga o Rocinha a Lorena; Guará conquista recurso estadual de R$ 60 milhões para melhorias na zona rural 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá deu início às obras de 
pavimentação e melhoria do 
sistema de drenagem nos 
arredores do Clube dos 500 e 
Vista Alegre. A verba, oriunda 
de emendas parlamentares, faz 
parte de um macro projeto de 
reestruturação e soma R$ 4,4 
milhões.

Os serviços de pavimentação 
são foco do aporte de R$829 
mil para as ruas Cuiabá, Belém, 
Goiânia e Maceió, e outros R$ 
1,4 milhão para a rua das Hor-
tências, que também receberá 
drenagem.

A Codesg (Companhia de De-
senvolvimento de Guaratingue-
tá) e a contratada Minerais São 
José, contratada para a execução 
do trabalho, serão responsáveis 
pela construção de duas lagoas 
de retenção de águas pluviais 
para evitar enchentes. A obra 
recebeu R$2,1 milhões.

Segundo a secretaria de 
Obras, o bairro sofre com 
alagamentos. O objetivo da 
intervenção é melhorar as 
condições de infraestrutura, 
principalmente nas vias com 
passagem de ônibus. 

As atividades iniciaram pelo 
bairro Vista Alegre, com ex-
pectativa de abrangência às 
demais regiões atendidas, e 
término entre três a seis meses.

Jessica Alves
Guaratinguetá

Guaratinguetá 
investe mais
R$ 4 milhões
em obras

Contratada pela Prefeitura 
de Lorena por R$ 339 mil, 
a empresa Roberto da Silva 
Junior EPP avançou nesta 
semana no cronograma de 
execução da pavimentação 
do trecho inicial da estrada 
municipal do Pedroso, que 
liga o bairro Novo Horizonte 
à zona rural. Além de facili-
tar o escoamento das pro-
duções agrícola e pecuária, 
a obra tenta proporcionar 
mais segurança aos motoris-
tas e ciclistas que circulam 
pela região. 

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) e parte de seu secreta-
riado realizaram na terça-fei-
ra (12) uma vistoria na estra-
da do Pedroso para verificar 
o andamento do serviço de 
asfaltamento de quatrocen-
tos metros da via. Iniciada 
em 16 de maio deste ano, a 
obra foi viabilizada através 
de uma emenda parlamentar 
de R$239 mil encaminhada 
pelo deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB) e por uma 
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contrapartida municipal de 
R$ 100 mil. 

Vencedora do processo li-

pela captação e escoamento 
de águas pluviais.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento Urbano, Rosana 
Reis, destacou a importância 
da ação na estrada vicinal 
e afirmou que o Executivo 
pretende conquistar apoio 
de esferas superiores para 
estendê-la até a frente do 
Aterro de Resíduos do Novo 
Horizonte e posteriormente 
para outro trecho rural. 
“Buscamos proporcionar 
comodidade e segurança à 
população, garantindo tam-
bém um melhor escoamento 
das produções agrícola e 
pecuária. Nosso objetivo é 
que serviços como esse avan-
cem ainda mais em direção 
a zona rural, chegando ao 
aterro. Para isso, o prefeito 
vem pleiteando mais recur-
sos junto aos governos do 
Estado e Federal, inclusive, 
aguardamos a aprovação 
do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) do 
projeto de calçamento da 
estrada LOR-030, que liga 
a região do Eco Valle Sho-
pping ao Parque Ecológico 
do Taboão”.

Com ajuda federal, Lorena avança 
em pavimentação de estrada rural
Conclusão do asfaltamento de parte da estrada rural do Pedroso é prevista para agosto
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Vista aérea de trecho da estrada que será recuperada no Novo Horizonte; investimento do Estado de R$ 339 mil para pavimentação e drenagem

citatório, a empresa Roberto 
da Silva Junior EPP deverá 
concluir o serviço até o fim 

de agosto. Além de iniciar o 
processo de calçamento, a 
terceirizada concluiu recen-

temente a implantação de 
duas linhas de tubulação na 
via, que serão responsáveis 
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Após 15 anos, Pinda prossegue com 
licitação renovar transporte público 
Há mais de 15 anos, Viva Pinda opera o sistema de transporte público e pode ser substituída

Depois de mais de 15 
anos com a Viva Pinda ad-
ministrando o transporte 
público da cidade, Pinda-
monhangaba anunciou, 
nesta semana, a abertura 
para concorrência pública. 
De acordo com o Município, 
o edital foi reformulado 

Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Usuários do transporte público durante trajeto urbano; inovação do atendimento pode trazer mais comodidade

conforme os apontamentos 
do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado).

Além disso, também foi 
considerada a nova rea-
lidade do transporte pú-
blico, alterada devido as 
condições da pandemia 
da Covid-19. “A empresa 
vencedora deverá compor 
o novo sistema de trans-
porte desenvolvido por 
uma consultoria contratada 

DEMOCRACIA FERIDA!
O Congresso Nacional, no início desta 

semana, manifestou repúdio aos atos de 
violência política no país.

O assassinato do guarda municipal, pe-
tista, em Foz do Iguaçu (PR), por um policial 
penal bolsonarista motivou a manifestação.

A ala que apoia o presidente pediu, 
reservadamente, um posicionamento seu, 
mais atuante, para ações de pacificação pré-
-eleitoral. 

O Chefe do Executivo, além de não aca-
tar a sugestão dos seus apoiadores, atrelou 
em discurso atribuindo práticas violentas à 
esquerda.

Se olharmos para nossa recente história 
política verificamos que superamos o período 
ditatorial, fizemos uma nova Constituição, 
instituímos um regime presidencialista, e nos 

inserimos em um mundo democrático.
A sociedade venceu a inflação, equa-

cionamos a dívida externa deixada pelos 
militares que retornaram aos quartéis - que 
processaram um “mea culpa” profundo de 
seus atos totalitários no governo e a inflação 
que não debelaram -, e passamos a acreditar 
que estávamos construindo uma prosperidade 
crescente e uma democracia forte.

Fizemos a transição de um governo social 
democrático para um regime de esquerda (?) 
sem sobressaltos e rupturas democráticas.

Entretanto, se dermos uma olhadela para 
traz, no governo petista, surge, como susten-
tação política para vitórias sucessivas do PT 
o “nóis contra eles”.

Aliás, característica própria dos regimes 
de esquerda, totalitários, partido único, sus-
tentado por uma política contra “eles” que 
terminam em covas rasas ou cárceres.

A iniciação da radicalização!
A nossa incipiente democracia patroci-

nou o impeachment do presidente Collor e 
anos após, a da presidente Dilma Rousseff, 
sem traumas ou rupturas democráticas.

Em 2018, em plena campanha eleitoral, 
então candidato, Bolsonaro levou uma facada 
no abdômen, na cidade de Juiz de Fora, fato 
que chocou o país.

Apesar de o fato ter ocorrido, já algum 
tempo, o réu ser considerado doente mental 
pela medicina e a justiça, o presidente con-
sidera o fato como um atentado praticado a 

mando do partido de esquerda PSOL (?)
Eleito Bolsonaro, com a esperança do 

povo de eliminar a corrupção, melhorar a 
qualidade de vida da população, eis que a 
sociedade se depara com uma volta a um pas-
sado que a história e protagonistas já haviam 
soterrado, enaltece os militares, militariza o 
serviço público, incita o ódio, e mostra uma 
apatia pelo cargo.

Os fatos seguintes, como o combate ao 
vírus mostra esta característica de sua per-
sonalidade: os outros é que são os culpados!

A Lava Jato é desmontada em nome dos 
políticos corruptos, criminosos são salvos, o 
Supremo Tribunal Federal legislando e o Le-
gislativo presidindo o governo e o presidente 
afirmando: o “Brasil tornou-se um barril de 
pólvora”.

Veio 7 de setembro, caravanas de ônibus, 

popular chorando de emoção, em Brasília, 
pelo “estado de sítio” que seria decretado, 
o canalha ministro do Supremo nominado, 
caminhoneiros furaram o bloqueio na Es-
planada anunciando a invasão ao Supremo 
Tribunal Federal.

Não satisfeito, a suspeição das urnas 
eletrônicas pelo presidente e pelos generais 
palacianos.

Recria a radicalização!
A crise dos combustíveis, as sucessivas 

demissões dos presidentes da Petrobras, 
demonstração clara da inépcia do governo 
em resolver um problema que outros países 
resolveram sem crise.

Falta ao presidente apetite para governar!
O barril de pólvora institucional não ex-

plodiu, mas o rastilho para o paiol da inflação, 
baixo crescimento econômico, a diminuição 
da renda da sociedade, a dívida pública, ace-
so, e vai estourar no próximo governo.

Poderemos ter uma praga maligna: Lula, 
se eleito, receber a verdadeira “herança mal-
dita”; Bolsonaro, se reeleito, beber do seu 
próprio veneno.

A radicalização não é culpa de Lula e nem 
de Bolsonaro, mas de uma sociedade que tem 
um baixo nível de politização.

No regime democrático a polarização é 
oportuna, mas em democracias feridas vira 
radicalização!

Temos um longo caminho a percorrer 
para uma democracia plena!

   No regime democrático a 
polarização é oportuna, mas 

em democracias incipientes virá 
radicalização! 

"Quando a participação 
política de qualquer 

pessoa coloca sua vida em risco é
porque estão matando a democracia."

Clément Nyaletsossi Voule – relator ONU

pela Prefeitura para apri-
moramento do sistema, 
além de implantar novas 
tecnologias como o sistema 
de bilhetagem”, comentou 
o secretário de Segurança 
Pública, Fabrício Pereira.

Para a pasta, o transporte 
público é um desafio para a 
administração, assim como 
em outras cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte). A intenção é alinhar 
as necessidades de desloca-
mento da população, custo 
da realização do serviço, 
capacidade de pagamento 
da tarifa pelos usuários, 
além do controle sobre a 
prestação do atendimento 
público.

Pereira ressaltou ainda 
que o transporte público 
é de interesse coletivo 
e essencial para o fun-

cionamento de Pindamo-
nhangaba, uma vez que é 
meio para que a população 
consiga acessar locais de 
trabalho, áreas de lazer e 
também oportunidades de 
consumo. 

Histórico – Atuando no 
município há mais de uma 
década, a Viva Pinda tem 
gerado reclamações para 
usuários e também funcio-
nários. Em abril deste ano, 

funcionários fizeram uma 
paralisação contra o banco de 
horas, instaurado no período 
mais crítico da pandemia, em 
2020.

Anteriormente, a empresa 
foi alvo de queixas na Câma-
ra. Os vereadores enfatizaram 
o descontentamento pela 
dupla função desempenhada 
pelos motoristas dos ônibus 
circulares, que atualmente 
também cobram passagens.
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Documentário aborda relação 
afetiva e ambiental de população
com rios e água do Vale do Paraíba
Filme está disponível para visualização em plataforma do YouTube

Na última quarta-feira, 13, 
foi lançado o minidocumen-
tário “No Movimento das 
Águas”, sobre o projeto ho-
mônimo e suas oficinas que 
envolveram a população de 
Piquete, no Vale do Paraíba, 
para a conscientização sobre 
o bom uso de recursos natu-
rais e construção de tecnolo-
gia ambiental de baixo custo. 
O filme também visa abordar 
a relação afetiva e ambiental 
da comunidade local com as 
águas de Piquete. Para con-
ferir, acesse o link no canal 
do YouTube da Fundação: 
https://www.youtube.com/
MuseudaEnergia.

Realizado pela Fundação 
Energia e Saneamento, com 
apoio da Lei de Incentivo 
à Cultura e patrocínio da 
Águas Piquete e do Grupo 
Iguá Saneamento, o docu-
mentário conta com histórias 
e depoimentos de moradores 

Da Redação
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da cidade e beneficiados pelo 
projeto, refletindo sobre as 
águas e rios do município.

A iniciativa “No Movimento 
das Águas” em Piquete con-
tou com uma oficina teórica 
e uma oficina prática, que 
resultou na construção de 
um jardim filtrante, equipa-
mento prático e eficiente de 
reutilização de água. Ao fim, 
foi realizado o minidocumen-
tário sobre o recurso hídrico 
como patrimônio cultural da 
cidade.

A oficina teórica teve o 
objetivo de conscientizar 
os participantes acerca da 
importância de preservar os 
recursos naturais. “Nessa ofi-
cina, foi dado o embasamento 
teórico e filosófico sobre o 
melhor uso dos recursos. 
Abordamos, também, fun-
damentos de permacultura, 
bioarquitetura, entre outros 
conceitos”, conta Rafael Fer-
reira, coordenador do proje-
to. “Falamos sobre reutilizar 
os elementos que são gerados 
na residência de cada um an-

tes de devolvê-los à natureza 
da melhor maneira possível. 
Trata-se de assumir a res-
ponsabilidade pelo impacto 
da sua existência”.

Já a oficina prática foi foca-
da nos recursos hídricos, com 
a construção de um jardim 
filtrante que continua bene-
ficiando os munícipes. Cada 
oficina contou com a partici-
pação de 10 moradores, mas 
o impacto na comunidade 
é imensurável. Afinal, cada 
participante pode influenciar 
várias outras pessoas com 
os conhecimentos adqui-
ridos, além de promover a 
construção de outros jardins 
filtrantes. “O jardim filtrante 
é barato e tem fácil aplicabili-
dade, podendo ser construído 
em mutirão. É ideal para 
áreas rurais, mas pode ser 
feito também no perímetro 
urbano, desde que o terreno 
seja espaçoso”.

O projeto, que, como o 
minidocumentário, contou 
com o patrocínio da Águas 
Piquete e do Grupo Iguá 
Saneamento, reforça uma 
série de iniciativas de pre-
servação de recursos hídricos 
na cidade. “Realizamos desde 
2010 atividades de melhoria 
na distribuição e qualidade 
da água em Piquete. Além 
das ações operacionais, en-
tendemos que investir em 
projetos que contribuam com 
o consumo consciente e edu-
cação ambiental são métricas 
importantes para formar 
cidadãos mais responsáveis e 
colaborar para a manutenção 
dos recursos naturais”, afir-

ma Mateus Banaco, diretor 
da Águas Piquete.  

De acordo com Rafael Fer-
reira, a região tem potencial 
para que a ação “No Movi-
mento das Águas” amplie 
muito seu alcance. “Nós 
conquistamos um público 
engajado, uma turma que 
está ali pronta para dar 
continuidade ao projeto. 
Num cenário ideal, seria 
interessante atingir 100% 
da zona rural. Há potencia-
lidade para atingir milhares 
de pessoas, sendo que cada 
família impactada pode fazer 
uma grande diferença para a 
região”, conclui.

Sobre a Fundação Ener-
gia e Saneamento

Desde 1998, a Fundação 
Energia e Saneamento ins-
pira pessoas sobre o valor 
da água e energia para a 
vida, por meio da pesquisa, 
preservação e divulgação do 
patrimônio histórico e cultu-
ral dos setores de energia e 
de saneamento ambiental. 
Atuando em várias regiões 
do Estado de São Paulo por 
meio das unidades do Mu-
seu da Energia (São Paulo, 
Itu e Salesópolis), realiza 
ações culturais e educativas 
que reforçam conceitos de 
cidadania e incentivam o 
uso responsável de recursos 
naturais.
Facebook: @museudaenergia
Instagram: @museudaener-
gia
YouTube: Museu da Energia
Site: https://www.energiae-
saneamento.org.br/

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei no 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 328/2022SUP; 
5607/2022GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na locação de espaço para estande de Expositor no Salão de São Paulo de Turismo 2022
CONTRATADA: CONTÉUDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA – CNPJ No. 
04.115.438/0001-76 
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

PP Nº 78/20 - PROC. Nº 569/20
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena CONTRATADO: VIAÇÃO VADEVAN 
LOCAÇÃO E FRETAMENTO LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL:
1.1. A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, e 
artigo 78, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
2.1. A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo 
retro mencionado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA
3.1. A rescisão se justifica em razão da economicidade gerada com a conclusão do contrato 
nº 02/2021.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 – Fica rescindido o contrato nº 02/2021 a partir da data de assinatura deste termo de 
rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação.
DATA DE ASSINATURA: 08/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 89/22 - PROCESSO 270/22 SUP – 3641/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de manutenção de trocadores de calor de piscinas para 
atender as necessidades da Secretária de Esporte e Lazaer.
CONTRATADA: JACKSON ANDRADE DUTRA AMORIM72645377220 –CNPJ: 
30.469.028/0001-33 VALOR TOTAL: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) 
vigência de 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 18/2022 - PROC. Nº 263/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção (EPI) para funcionários da Secretaria de 
Serviços Municipais, Secretaria de Saúde e da Secretaria de Trânsito e Transportes pelo 
período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no contrato 
e no termo de referência.CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI 
ME - CNPJ: 08.108.696/0001-86 -VENCEDORA DOS LOTES:04,06,07,08,11,12-VALOR 
TOTAL: R$ 96.675,93(noventa e seis mil seiscentos setenta e cinco reais noventa e três 
centavos) -.DATA DE ASSINATURA: 15/07/22 CONTRATADA: PARANA MED COMERCIO 
ATACADISTA DE EQUIPAMETO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI EPP - CNPJ: 
38.120.208/0001-17 -VENCEDORA DO LOTE:05-VALOR TOTAL: R$ 8.000,00(oito mil 
reais) - DATA DE ASSINATURA: 15/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 19/2022 - PROC. Nº 269/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar 
condicionados destinados aos Ambulatórios de Especialidades I e II, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no contrato e no termo de referência. CONTRATADA: 
PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EIRELI EPP 
- CNPJ: 04.602.194/0002-37 -VENCEDORA DOS LOTES:01,02,03-VALOR TOTAL: R$ 
33.672,00(trinta e três mil seiscentos setenta e dois reais) -DATA DE ASSINATURA: 15/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE No 34/2021 - PROC. No 472/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de raio x e ultrassom diagnóstico para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no contrato e no termo de referência. CONTRATADA: GE HEALTHCARE DO 
BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES 
LTDA - CNPJ: 00.029.372/0002-21 - VENCEDORA DO LOTE:02-VALOR TOTAL: R$ 
84.000,00(oitenta e quatro mil reais)  DATA DE ASSINATURA: 15/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 15/2022 - PROC. No 241/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de segurança não armada, controlador de acesso e
bombeiro civil para realização de eventos pela Secretaria de Cultura, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no contrato e no termo de referência.
CONTRATADA: ANTONELLI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 45.670.100/0001-
63 -VENCEDORA DO LOTE:03-VALOR TOTAL: R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 15/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 16/2022 - PROC. No 244/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição sob medida de material de comunicação visual, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no contrato e no termo de referência.
CONTRATADA: RONE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - CNPJ: 26.055.842/0001- 34 
-VENCEDORA DOS LOTES:01,02-VALOR TOTAL: R$ 253.421,38 (duzentos cinquenta e 
três mil quatrocentos vinte e um reais trinta e oito centavos) 
DATA DE ASSINATURA: 15/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE No 17/2022 - PROC. No 259/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de fórmulas alimentares destinadas a pacientes com necessidades
nutricionais especiais pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no contrato e no termo de referência. CONTRATADA: RHODES 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 29.196.670/0001-07 
-VENCEDORA DO LOTE:11-VALOR TOTAL: R$ 44.955,00(quarenta e quatro mil novecentos 
cinquenta e cinco reais) -DATA DE ASSINATURA: 15/07/22

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 270/2022-SUP; 3641/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de serviço de manutenção de trocadores de calor de piscinas para atender as 
necessidades da Secretária de Esporte e Lazer. CONTRATADA: JACKSON ANDRADE 
DUTRA AMORIM72645377220 - CNPJ/MF No: 30.469.028/0001-33
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2022.

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 324/2022-SUP; 4256/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação direta de peças de conserto de equipamentos do Centro de Especialidades 
Odontológicas. CONTRATADA: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MEDICOS E HOSPITALARES - CNPJ/MF No: 34.412.925/0001-61
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2022.

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 327/2022-SUP; 4821/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa especializada em realização de exames não disponíveis no 
laboratório municipal para a munícipe Rayelle Luane da Silva Siqueira.
CONTRATADA: HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO DE GUARATINGUETÁ - CNPJ/
MF No: 51.612.828/0001-31-DATA DA ASSINATURA: 15/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 – PROCESSO Nº 94/2022
OBJETO: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência 
de propaganda, por demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução 
externa e a compra de espaços e tempos publicitários para distribuição das peças ou 
campanhas junto aos veículos de divulgação.
O Prefeito Municipal de Lorena/SP, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento 
ao disposto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 49, caput, assim como, Súmula 473 STF, 
RESOLVE, ANULAR o procedimento licitatório de Concorrência Pública nº 01/2022 – 
Processo nº 94/2022, nos termos do inciso IX do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93, 
consistente na possível violação aos princípios da moralidade e impessoalidade pertinentes 
ao procedimento de licitação, nos termos do art. 49, “caput” da Lei nº 8.666/93, e Súmula 
473 STF.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL E 
INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS RECOLHIDOS PELO EMPREGADOR, PARA OS QUAIS AINDA NÃO 
HOUVE A DISTRIBUIÇÃO DOS DEPÓSITOS NAS RESPECTIVAS CONTAS VINCULADAS DOS 
TRABALHADORES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO do município de Cachoeira Paulista, instituída pela Portaria n° 
065/2022, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 024/2022, referente ao PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA 
IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS RECOLHIDOS PELO EMPREGADOR, 
PARA OS QUAIS AINDA NÃO HOUVE A DISTRIBUIÇÃO DOS DEPÓSITOS NAS RESPECTIVAS CONTAS 
VINCULADAS DOS TRABALHADORES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA; vinculado ao Processo 
Administrativo Nº 097/2022, em decorrência da constatação de improcedências de fundamental 
importância no processo licitatório. Ao tempo, que esta Comissão Permanente de Licitação informa 
que o objeto supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitando a Lei 8.666/93 
e Lei 10520/02. Pelo exposto, toda esta Comissão, decide pelo CANCELAMENTO do referido pregão. 
 

Cachoeira Paulista, 18 de julho de 2022.  
 

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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DISPENSA DE VALOR Nº 068/2022 
EDITAL N° 071/2022 

PROCESSO ADM. N° 117/2022  
 

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

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 21/07/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
 
 
1.1 Constitui objeto desta Dispensa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE IPTU COMPLEMENTARES PARA O 
EXERCICIOS DE 2022. 

 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 
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FUNDO SOCIAL DE

CRUZEIRO-SP
SOLIDARIEDADE

cruzeiro.sp.gov.br PrefeituradeCruzeiro prefeituradecruzeiro

SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

Uma ação integrada das 
secretarias de Assistência 
Social e Segurança, Trânsito 
e Transportes de Cachoeira 
Paulista e a Polícia Militar, 
na terça-feira (12), abordou 
pessoas em situação de rua 
pelo Centro do município. 
O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) e vereadores 
acompanharam o trabalho, 
solicitado com frequência 
pelos moradores.

A mobilização ocorreu 
na praça Prado Filho, no 
Centro, foco de reclamações 
constantes. Segundo a secre-
taria de Assistência Social, o 
objetivo principal foi fazer 
um cadastro e entender as 
necessidades dessas pesso-
as. A pasta destacou ainda 
que ações como essas são 
recorrentes e motivadas 
pela quantidade de pessoas 
aglomeradas em pontos do 
município. 

“Tem dias que nós temos 
duas ou três (pessoas em 
situação de rua na praça), 

Gabriel Mota
Cachoeira Paulista

Prefeitura e PM promovem ação conjunta para 
abordar pessoas em situação de rua em Cachoeira
Medida iniciada pela praça Prado Filho é pedido frequente de moradores e comerciantes e já realizou 12 atendimentos

tem dia que temos 12 pes-
soas, como na última ação. 
A maioria são pessoas que 
estão em trânsito e ficam de 
um a três dias no município”, 
afirmou a secretária de As-
sistência Social de Cachoeira 
Paulista, Alexandra Pereira.

No caso específico da últi-
ma ação, além das reclama-
ções de aglomerações por 
períodos mais longos, brigas 
entre essas pessoas geraram 
preocupação à Prefeitura e 
forças de segurança pública.

guir dinheiro. É claro que 
queremos mudar de vida e 
sair daqui, mas precisamos 
de trabalho”.

Mesmo com a ação desta 
semana, o balconista cacho-
eirense Geraldo Alcântara, 
63 anos, pediu por um traba-
lho mais intenso da Prefeitu-
ra e também citou o aspecto 
profissional. “É lamentável, 
mas é uma questão social. 
Tem que levar essas pes-
soas para uma instituição 
que acolha, que dê banho 
e estudo. Hoje [Prefeitura] 
não estão fazendo nada”, 
reclamou.

Por outro lado, a atenden-
te de uma loja de presentes 
no Centro da cidade, Silvia 
Mara, 42 anos, disse que ela 
e seus clientes não se inco-
modam com a presença das 
pessoas em situação de rua e 
que os comerciantes dos ar-
redores frequentemente se 
solidarizam com a situação. 
“Não afeta em nada. Aqui é 
bem tranquilo, não tenho do 
que reclamar” relatou.

A secretária de Assistência 
Social do município revelou 
que novas ações devem ser 
realizadas em breve. Quan-
to à última, o resultado foi 
considerado positivo pelo 
Executivo.

“De negativo nós tivemos 
apenas um caso, um casal 
que não queria ir para o 
albergue, mas que tinha 
uma pessoa que cederia 
um espaço para morarem”, 
contou Alexandra Pereira.

Além da praça Prado Fi-
lho as rodoviárias Velha e 
Nova e estacionamentos de 
comércios na região central 
são pontos de encontro de 
pessoas em situação de rua 
no município, e recebem 
ações da Prefeitura com 
frequência.

Praça Prado Filho, ponto central da cidade, onde há ações de abordagens a pessoas em situação de rua realizadas pela Prefeitura

Foto: Arquivo Atos

A abordagem é feita por 
agentes do Creas (Centro 
de Referência Especializa-
do de Assistência Social), 
que oferecem alternativas 
para quem está em situa-
ção de rua. Para pessoas 
que estão de passagem e 
pretendem passar alguns 
dias no município para 
descansar, por exemplo, 
é oferecido o albergue. 
Em alguns casos, o Poder 
Público custeia as passa-
gens de ônibus para que os 

assistidos possam retornar 
às cidades natais. Alexan-
dra Pereira, afirmou que 
o fluxo de pessoas nessas 
condições era pequeno nos 
primeiros dias que sucede-
ram a ação.

Em conversa com a re-
portagem do Jornal Atos, 
um homem em situação de 
rua, que estava na praça 
e não quis se identificar, 
afirmou que não pretende 
sair do local e que o que 
quer é um emprego. “Nós 
queremos trabalho! Carpir 
mato, limpar rua, cuidar 
de porco. Qualquer coisa! 
Alguns tem filhos e por isso 
ficamos aqui, para conse-


