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Por nova expansão, Sabesp anuncia
R$ 50 milhões em ações para Pinda 
Medida promete melhorar abastecimento de água; obras tem estimativa de dois meses para entrega 

Prosseguindo com a série de 
anúncios de investimentos na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), a Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo) deve investir 
R$ 50 milhões, somente em 
Pindamonhangaba. A medida 
visa melhorar o abastecimento 
de água no município. 

Durante a reunião entre o 
prefeito Isael Domingues (PL) 
e autoridades municipais e da 
companhia, a empresa prestou 
contas sobre a ações de rema-
nejamento da adutora de água 
em Moreira César. Somente 
nesta ação foram empregados 
mais de R$ 8 milhões, com foco 
em modernizar a estrutura 
de abastecimento da região 
central do distrito com a im-
plementação de mais de oito 
metros de tubo que interligam 
a estação do Carangola à região 
do Laerte Assumpção. O prazo 
estimado para a finalização das 
atividades é de dois meses.

“O Marco Regulatório está 
completando dois anos e possi-
bilitou, entre outros, expansão 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

de programas e obras. São 
ações que buscam universali-
zar o abastecimento de água 
tratada, além da coleta e tra-
tamento de esgotos em todas 
as 375 cidades atendidas”, 
comentou o diretor de Siste-
mas Regionais da Companhia, 
Antônio Carlos Teixeira. 

Buscando garantir qualidade 
de vida e saúde para a popula-
ção, a Sabesp deve investir mais 
R$ 50 milhões para fortalecer o 
abastecimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto. Nesta 
fase, serão beneficiados os 
bairros rurais de Bom Sucesso 
e Queiroz com melhorias no 
esgotamento sanitário, Taipas e 
Massaim, que receberão novas 
redes coletoras, assim como 
ações de expansão da Estação 
de Tratamento de Água, entre 
outras.

O prefeito Isael Domingues 
avaliou que em até dois anos 
os transtornos com abasteci-
mento de água e tratamento 
de esgoto sejam solucionados. 
“Nossa cidade está crescendo e 
a Sabesp vem acompanhando 
o ritmo, pois em breve vamos 
levar água para a entrada da 
cidade, do outro lado da Dutra, 
sentido São Paulo-Rio de Janei-
ro”, finalizou.Reunião do prefeito Isael Domingues com representantes da Sabesp com foco em maior atendimento; empresa anuncia investimentos
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Piquete descarta avanço da Covid-19 após Expoterra
Prefeitura afirma que não houve aumento de infectados; cidade não tem pacientes internados com a doença

Após duas semanas de in-
tenso monitoramento, a Pre-
feitura de Piquete anunciou 
na segunda-feira (25) que 
não registrou um aumento de 
casos de Covid-19 após a Ex-
poterra Piquetão 2022. Com 
atrações musicais de peso, o 
evento atraiu no início deste 
mês milhares de turistas e 
causou aglomerações, fatores 
que poderiam ter contribuído 
para o avanço da doença na 
cidade.

Em nota publicada na pá-
gina oficial da Prefeitura 
na rede social Facebook, a 
secretaria de Saúde informou 
que até a última segunda-fei-
ra (25) não havia nenhum 
paciente internado por Co-
vid-19 na cidade. Segundo o 
mais recente boletim epide-
miológico divulgado no site 
da Prefeitura, a situação se 
mantém até a noite desta 
quinta-feira (28). 

Da Redação
Piquete

De acordo com a secre-
taria de Saúde, havia uma 
preocupação em relação a 
um possível crescimento do 
número de moradores infec-
tados após a Expoterra, rea-
lizada entre os últimos dias 
7 e 10. Porém, um intenso 
trabalho de monitoramento 
promovido, entre os últimos 
dias 11 e 25, no Pronto Aten-
dimento e unidades de saúde, 
apontou que a situação não 
se agravou. 

O boletim epidemiológico 
divulgado na última segun-
da-feira revelou que o muni-
cípio possuía 16 casos ativos, 
sendo que todos apresenta-
vam apenas sintomas leves. 
Além de revelar que o quadro 
segue o mesmo até a tarde 
desta quinta-feira, o mais 
recente informe atesta que a 
cidade contabiliza, do início 
da pandemia até o momento, 
3.196 casos confirmados, 52 
mortes e 3.128 pacientes 
recuperados. 

O Jornal Atos solicitou à 
secretaria de Saúde mais 

informações sobre o trabalho 
de monitoramento e sobre 
o número de casos ativos 
de Covid-19 que Piquete 
registrava até o último dia 
6, véspera da Expoterra, mas 

nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.  

Preocupação – Dados di-
vulgados pelas secretarias 
de Saúde da RMVale (Região 

Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) na úl-
tima sexta-feira (21) revelam 
que a área registrou quatro 
novas mortes causadas pela 
Covid-19 na semana anterior. 

Duas das vítimas fatais, que 
não tiveram seus sexos e 
idades divulgadas, eram mo-
radoras de Caraguatatuba, e 
outros dois óbitos ocorreram 
em Cruzeiro e Lorena.

Teste com resultado negativo para Covid-19; Piquete após realização de evento comemora o não aumento de casos da doença da cidade

Foto: Reprodução
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Silveiras projeta reajuste salarial 
dos agentes comunitário de Saúde 

A Prefeitura de Silveiras 
anunciou que pretende aumen-
tar o salário dos agentes comu-
nitários de Saúde. Segundo o 
Executivo, o projeto de reajuste 
está em fase de elaboração. 

Por meio de nota publicada 
em seu perfil oficial na rede 

Da Redação 
Silveiras 

social Facebook, o prefeito de 
Silveiras, Guilherme Carvalho 
(PSDB), revelou que em breve 
encaminhará à Câmara a pro-
posta que aumentará para dois 
salários mínimos (R$ 2.424) a 
remuneração dos profissionais. 
Além de valorizar o trabalho 
prestado pelos servidores, a 
medida busca atender a uma 
emenda federal baixada em 
5 de maio, que estabelece o 

Câmara aprova LDO de Potim que prevê 
orçamento em R$ 80 milhões para 2023 
Com aval do Legislativo para direcionamento de recursos, orçamento anual segue em elaboração

Potim tem visto o orça-
mento ganhar recursos nos 
últimos anos, seja por meio 
de emendas parlamentares 
ou convênios assinados com 
o Governo do Estado de São 
Paulo. Neste mês, a Câmara 
aprovou a LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias), que 
direciona os recursos da 
LOA (Lei de Orçamento Anu-
al) para os setores públicos. 
Ainda que a LOA permaneça 
sendo elaborada, a expecta-
tiva é de orçamento recorde 
para 2023. 

Estima-se que a lei de 
2023 preveja um orçamento 
na casa de R$ 80 milhões. 
A LOA só é encaminhada ao 
Legislativo próximo ao fim 
do ano corrente. Antes disso 
os vereadores aprovaram a 
distribuição, em percentu-
ais, dos recursos públicos 
para o ano seguinte através 
da LDO. 

Entre os investimentos, 
a construção da nova sede 
da Prefeitura. O Município 
paga anualmente cerca de 

Da Redação 
Potim 
   

R$ 500 mil para alugar 
prédios utilizados como a 
sede do Executivo, secre-
tarias municipais, asses-
sorias e outros locais de 
atendimento público. Com 
a nova sede, a Prefeitura 
concentrará no mesmo es-
paço todas as repartições, 
assessorias e secretarias, 
além do Conselho Tutelar e 
Procon. A construção terá 
apoio da Caixa Econômica 
Federal por meio do Finisa 
(Financiamento a Infraes-
trutura e Saneamento), que 
já liberou R$ 5 milhões para 
o investimento. A Prefeitura 
pagará o empréstimo por 
dez anos, com dois anos de 
carência, devolvendo cerca 
de R$ 7,5 milhões ao banco. 
A empresa responsável pela 
construção do prédio será 
conhecida após processo 
licitatório elaborado pela 
administração municipal. 

Com a previsão de orça-
mento mais amplo, Potim 
trabalha com a possibili-
dade de ampliar os inves-
timentos na infraestrutura 
urbana. A prefeita Erica 
Soler (PL) firmou convênio 
em 2019 para pavimentar 

diversas vias da cidade, com 
R$ 6,5 milhões do Finisa. 
O recurso foi empregado 
nessas melhorias em bairros 
que sofriam com falta de 
infraestrutura adequada. 
Mais recentemente, o Exe-
cutivo instalou um sistema 
de drenagem no bairro Vista 
Alegre, com investimento de 
quase R$ 2,1 milhões. Meta-
de do recurso é do tesouro 
municipal e a outra metade 
é de um convênio com o 
Governo de São Paulo. 

Potim também assinou 
com o grupo Terracom 
Saneamento o contrato de 
concessão do fornecimento 
e tratamento de água para 
os quase trinta mil habitan-
tes, numa PPP (Parceria Pú-
blico-privada) com a Águas 
de Potim, responsável pelos 
serviços pelos próximos 35 
anos. 

Para 2021 foi estima-
da uma receita de R$ 57 
milhões. O Município já 
superou a estimativa e tem 
realizado apresentação de 
emendas complementares 
ao orçamento vigente. O 
orçamento de 2022 está 
próximo dos R$ 65 milhões.Prefeitura de Pindamonhangaba, que projeta orçamento de R$ 80 milhões; aprovada, LDO direciona gastos

novo piso salarial aos agentes 
comunitários de saúde do país. 

De acordo com Carvalho, 
já foi concluído o estudo de 
impacto financeiro que será 
gerado ao cofre municipal 
pela adequação salarial. A 
expectativa da atual gestão é 
que a elaboração do projeto 
seja concluída até esta semana 
e, na sequência, encaminhada 
para a votação na Câmara.
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EDITAL N.º 057/2022-ICC/CA 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL  

TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO E ASSOCIADO JÚNIOR 
 

O Conselho de Administração biênio 2022/2024 do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, FAZ SABER que, nos 
termos do Artigo 46 do Estatuto Social, o Egrégio Conselho Deliberativo, em Reunião Ordinária, realizada 
no dia 01 de agosto de 2022, homologou, a eliminação compulsória do quadro social, de 05(CINCO) 
TÍTULOS DE ASSOCIDADOS PROPRIETÁRIO e 05(CINCO) TÍTULOS ASSOCIADOS JUNIORES inadimplentes, 
conforme ANEXO I e ANEXO II. 
 
Insta salientar que a referida inadimplência se originou antes e durante a pandemia, ainda que adotado 
programa emergencial financeiro para apoiar os associados na regularização do pagamento e mensalidades 
atrasadas, conforme amplamente divulgado. 
 
Findado o prazo do AVISO DE COBRANÇA, ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL E NOTIFICAÇÃO DE 
ELIMINAÇÃO DE INADIMPLENTES, emitidos em 16/05/2022,14/06/2022 08/07/2022, com o prazo último e 
final nos termos do Artigo 34 e § 1o   do Estatuto Social até próximo dia 16/08/2022 para acertos das 
mensalidades em atraso com mais de 180 dias. 
 
O Conselho de Administração disponibilizará em EDITAL a ser publicado, a partir, do dia 01/10/2022, a venda 
dos TÍTULOS DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS INADIMPLENTES remanescentes do ANEXO I e PROC 3231 e 
TÍTULOS DE ASSOCIADOS JUNIORES INADIMPLENTES remanescentes do ANEXO II e PROC 3210 e 3231/2022, 
nos termos do § 1o, do Artigo 21 do Estatuto Social do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE. 

Guaratinguetá, 03 de agosto de 2022. 

 

 
 

MARCIO MOTA DE CAMPOS 
Presidente do Conselho de Administração 

ANEXO I | TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO [05] 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA CONSELHO DELIBERATIVO: 01/08/2022 ÚLTIMO PRAZO: 16/08/2022. 

RELAÇÃO INADIMPLENTES ATÉ 31/07/2022(180 dias) 
PROC. 3231/2022 – 01085; 00735; 01071; 01032; 01095 

 

ANEXO II | TÍTULO ASSOCIADO JÚNIOR [05] 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA CONSELHO DELIBERATIVO: 01/08/2022 ÚLTIMO PRAZO: 16/08/2022. 

RELAÇÃO INADIMPLENTES ATÉ 31/07/2022(180 dias) 
PROC. 3210/2022 – 01573; 20254; PROC. 3231/2022 – 03117; 03854; 01804 

 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2022.  
PROCESSO Nº 292/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 16/08/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 16/08/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 16/08/2022, às 10 horas. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e 
www.bbmnet.com.br , a partir da data de recebimento das propostas.                       
            

Cruzeiro, 02 de agosto de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

Capital 
social

Quotas em 
tesouraria

Adiantamento 
para futuro 
aumento de 

capital

Reserva 
incentivos e 
subvenções

Reserva
deságio

Lucros 
acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2019 5.000.000 (1.150.000) 1.700.000 481.362 (350.000) 16.746.919  22.428.281
Capital integralizado 5.000.000 0 0 0 0 (5.000.000) 0
Ajustes de exercícios anteriores 0 0 0 0 0 929.162 929.162
Lucros distribuídos 0 0 0 0 0 (763.696) (763.696)
Quotas em tesouraria 0 (1.150.000) 0 0 0 1.150.000 0
Lucro líquido do exercício 0 0 0 0 0 9.376.620 9.376.620
Em 31 de dezembro de 2020 10.000.000 (2.300.000) 1.700.000 481.362 (350.000) 22.439.005 31.970.367
Capital integralizado 1.700.000 0 (1.700.000) 0 0 0 0
Ajustes de exercícios anteriores 0 0 0 0 0 2.443.389 2.443.389
Lucros distribuídos 0 0 0 0 0 (1.294.667) (1.294.667)
Quotas em tesouraria 0 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000
Lucro líquido do exercício 0 0 0 0 0 13.756.785 13.756.785
Em 31 de dezembro de 2021 11.700.000 0 0 481.362 (350.000) 37.344.513 49.175.875

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

ATIVO 2021 2020
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 1.704.369 4.568.196
Contas a receber 26.584.232 18.086.171
Tributos a recuperar 3.649.178 1.244.885
Estoques 13.911.431 6.210.114
Adiantamentos 86.227 2.120.044
Total do ativo circulante 45.935.437  32.229.411   
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais 10.059 0
Aplicações financeiras 2.341.646 0
Intangível 10.579 3.620
Investimentos 14.375.423 6.065.420
Imobilizado 13.803.608 13.765.244
Total do ativo não circulante 30.541.316  19.834.284   
TOTAL DO ATIVO 76.476.753  52.063.695   

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 2020
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 22.419.425 13.059.840
Empréstimos e financiamentos 1.240.543 313.837
Obrigações tributárias 969.239 800.398
Obrigações trabalhistas e encargos 671.587 706.591
Outras contas a pagar 1.068.473 1.828.404
Adiantamentos de clientes 329.475 402.832
Total do passivo circulante 26.698.742  17.111.903   
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos - LP 602.136 2.981.425
Total do passivo não circulante 602.136        2.981.425     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 11.700.000 10.000.000
Reservas 131.362 1.831.362
Lucros acumulados 37.344.513 20.139.005
Total do patrimônio líquido 49.175.875  31.970.367   
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 76.476.753  52.063.695   

Balanço Patrimonial

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 20.720.817   14.186.074  
Ajustes por:

Resultado de equivalência patrimonial         (157.300) -                 
Depreciação e amortização       1.154.284      1.447.154 
Baixa de ativos       4.415.243      1.244.267 
Lucro líquido ajustado     26.133.044    16.877.495 

(Aumento) / Diminuição de:
Contas a receber     (8.498.061)    (3.523.252)
Tributos a recuperar         (214.933)            98.470 
Estoques     (8.705.295)    (3.322.341)
Outras contas a receber             40.598         221.652 
Adiantamentos       2.031.717    (1.160.116)
Depósitos judiciais           (10.059)                 180 

Aumento / (Diminuição) de:
Fornecedores       9.366.252      2.503.945 
Tributos a recolher         (268.125)        (676.881)
Obrigações trabalhistas e encargos           (37.288)          (71.178)
Outros passivos circulantes         (758.286)      1.547.661 
Adiantamentos de clientes           (67.775)            59.546 
Juros pagos          238.079         356.520 
IRPJ e CSLL pagos     (6.525.846)    (4.693.245)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais     12.724.020      8.218.457 
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisições de imobilizado e intangível     (4.610.872)    (3.367.207)
Diminuição de capital para a investida                      -           776.520 
Ágio na aquisição da investida                      -      (5.065.420)
Integralização de capital       4.000.000                     -   
Adiantamento para aumento de capital - investida     (9.650.000)                     -   

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento   (10.260.872)    (7.656.107)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Contratação de empréstimos                      -        3.000.000 
Distribuição de lucros     (1.294.667)        (763.696)
Pagamento de empréstimos     (1.690.662)    (2.162.331)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento     (2.985.329)            73.974 
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa         (522.181)         636.324 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período       4.568.196      3.931.873 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período       4.046.016      4.568.196 

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o 
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e as respectivas Demonstrações Contábeis, elaboradas nas formas 
da legislação vigente. Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os
esclarecimentos eventualmente necessários. A Administração

Assinaturas das Demonstrações
Fábio Sampaio Garcez Ribeiro - Diretor Presidente 
Lívia Maria dos Santos Barbosa - Contador CRC 1SP323643/O-3

2021 2020
Receita de vendas e prestação de serviços 223.123.791 166.230.590
Deduções da receita (54.614.986) (41.022.974)

Receita líquida de vendas e prestação de serviços 168.508.805 125.207.616
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (108.995.568) (76.417.130)

Lucro bruto 59.513.237 48.790.486
Despesas administrativas (39.126.274) (34.642.159)
Resultado de equivalência patrimonial 157.300 0
Outras receitas (despesas) operacionais 224.277 189.436

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 20.768.540 14.337.763
Receitas financeiras 911.375 462.630
Despesas financeiras (959.098) (614.319)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 20.720.817 14.186.074
Imposto de renda e contribuição social corrente (6.964.032) (4.809.454)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 13.756.785 9.376.620

2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício      13.756.785      9.376.620 
TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES      13.756.785      9.376.620 

Demonstração do Resultado do Exercicio

ATIVO 2021 2020
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 1.704.369 4.568.196
Contas a receber 26.584.232 18.086.171
Tributos a recuperar 3.649.178 1.244.885
Estoques 13.911.431 6.210.114
Adiantamentos 86.227 2.120.044
Total do ativo circulante 45.935.437  32.229.411   
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais 10.059 0
Aplicações financeiras 2.341.646 0
Intangível 10.579 3.620
Investimentos 14.375.423 6.065.420
Imobilizado 13.803.608 13.765.244
Total do ativo não circulante 30.541.316  19.834.284   
TOTAL DO ATIVO 76.476.753  52.063.695   

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 2020
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 22.419.425 13.059.840
Empréstimos e financiamentos 1.240.543 313.837
Obrigações tributárias 969.239 800.398
Obrigações trabalhistas e encargos 671.587 706.591
Outras contas a pagar 1.068.473 1.828.404
Adiantamentos de clientes 329.475 402.832
Total do passivo circulante 26.698.742  17.111.903   
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos - LP 602.136 2.981.425
Total do passivo não circulante 602.136        2.981.425     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 11.700.000 10.000.000
Reservas 131.362 1.831.362
Lucros acumulados 37.344.513 20.139.005
Total do patrimônio líquido 49.175.875  31.970.367   
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 76.476.753  52.063.695   

Balanço Patrimonial

GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS SA
CNPJ/MF nº 03.157.268/0001-20 - NIRE 35.300590791

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o 
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e as respectivas Demonstrações Contábeis, elaboradas nas formas 
da legislação vigente. Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os
esclarecimentos eventualmente necessários. A Administração

Assinaturas das Demonstrações
Fábio Sampaio Garcez Ribeiro - Diretor Presidente 
Lívia Maria dos Santos Barbosa - Contador CRC 1SP323643/O-3

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

– INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATO 101/22 - PROCESSO 358/22 
SUP – 6121/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
C O N T R ATA D A :  J O S I M A R  D O S 
SANTOS JUNIOR 37743582817 – CNPJ: 
45.907.844/0001-59
OBJETO: O objeto do presente instrumento 
é a contratação do profissional do setor 
artístico intitulado Banda Orfeu, cuja 
apresentação será realizada na Festa 
da Padroeira da Cidade, no dia 06 de 
agosto de 2022, e será prestada nas 
condições estabelecidas neste contrato 
e na proposta, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.
VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 (sete mil 
reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias - DATA DA 
ASSINATURA: 03/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

ATA Nº 107/22 – PP 11/22 – Proc. Lic. Nº 205/22. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: É objeto do presente, pela COMPROMITENTE 
junto à COMPROMISSÁRIA, o registro de preços para prestação de serviços 
comuns a engenharia para execução de serviços de reparo e manutenção 
corretiva de instalações prediais de Unidades de Saúde, com fornecimento de 
material, equipamento e mão de obra, que integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade, pelo prazo de 
12 (doze) meses. CONTRATADO: AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP - CNPJ: 23.481.429/0001-43. VALOR TOTAL: R$ 2.469.312,99 (dois 
milhões, quatrocentos sessenta e nove mil, trezentos e doze reais e noventa e 
nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2022 – PE 25/22 – Proc. Lic. Nº 298/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: O objeto do 
presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço de fornecimento de Licenças de software "ARCHITECTURE ENGINEERING & 
CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION", 
para plataforma Microsoft Windows 7 (ou superior), por um período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de 
Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADO: MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 
66.582.784/0001-11. Vencedora do Lote: 1, Item: 1, VALOR TOTAL: R$ 79.596,00 (setenta 
e nove mil quinhentos noventa e seis reais).
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 04 - CONTRATO Nº 41/2021 – TP 
02/2021 – Proc. Lic. Nº 201/2020.
C O N T R ATA N T E :  P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: VALEENGENHARIA 
EIRELI ME - CNPJ: 17.590.226/0001-92.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 41/2021, 
decorrente do Processo Licitatório nº 
201/2021, Tomada de Preços nº 02/2021, 
firmado em 01 de setembro de 2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente 
termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 02 (dois) meses, a 
partir de 01 de julho 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: 01/07/2022.

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 358/2022 SUP; 
6121/2022 GPRO, com fundamento 
no art. 25, III, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na contratação da 
empresa responsável pela prestação 
dos serviços artísticos da Banda Orfeu, 
cuja apresentação será realizada na 
Festa da Padroeira da Cidade, no dia 06 
de agosto de 2022.
C O N T R ATA D A :  J O S I M A R  D O S 
SANTOS JUNIOR 37743582817 – CNPJ: 
45.907.844/0001-59
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 30/2022 - PROCESSO 361/2022
O Município de Lorena-SP torna público 
a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por item, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de sistema de 
infusão contínua de insulina (bomba de 
insulina), seus acessórios e insumos 
a serem fornecidos a pacientes com 
mandado judicial, pelo período de 12 
(doze) meses, que do dia 03 de agosto 
de 2022 a 25 de agosto de 2022 até 
às 08:00h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço 
Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 25 de agosto de 
2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o 
Início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo 
dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o 
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e as respectivas Demonstrações Contábeis, elaboradas nas formas 
da legislação vigente. Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os
esclarecimentos eventualmente necessários. A Administração

Assinaturas das Demonstrações
Fábio Sampaio Garcez Ribeiro - Diretor Presidente 
Lívia Maria dos Santos Barbosa - Contador CRC 1SP323643/O-3

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

OBRA SOCIAL COMUNIDADE DA GRAÇA
AV . JOÃO RODRIGUES ALCKIMIN, 430 – BEIRA RIO

GUARATINGUETA/SP CEP 126517-010
CNPJ 02.830.119/0001-17

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A OBRA SOCIAL COMUNIDADE DA GRAÇA, estabelecida na : AV . 
JOÃO RODRIGUES ALCKIMIN, 430 – BEIRA RIO - GUARATINGUETA/
SP CEP 126517-010- inscrita no CNPJ 02.830.119/00017 por 
intermédio da presidente sra ANA FATIMA ARNEIRO MAGALHÃES, 
convoca a todos os associados , que por meio deste EDITAL, tenham 
conhecimento, para participarem de sua
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA em sua sede, a ser realizada no 
dia 20/08/2022 as 19:00hs em primeira convocação e as 19:30hs em 
segunda convocação para EXTINÇÃO E DISSOLUÇÃO DA OBRA 
SOCIAL e destinação de seus bens.
Guaratinguetá, 01 de agosto de 2022.

ANA FATIMA ARNEIRO MAGALHÃES

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço 
Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e as respectivas Demonstrações Contábeis, elaboradas nas formas da legislação vigente. 
Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários. A Administração
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Aparecida recebe promessa para o
aumento do efetivo da Polícia Militar
Cidade tem alta de roubos e furtos, mas prefeito vê estatísticas fora da real

A Prefeitura de Aparecida 
receberá um aumento de 
efetivo para ampliar o po-
liciamento. O prefeito José 
Luiz Rodrigues, o Piriquito 
(PODE), solicitou junto à 
secretaria de Segurança do 
Estado e ao governador Ro-
drigo Garcia que o município 
passe a contar com mais 
policiais militares.

De acordo com o chefe do 
Executivo, Aparecida tinha 
36 policiais para atender 

Andréa Moroni 
Aparecida 

também Potim, Roseira e 
duas penitenciárias. “Esse 
efetivo é muito pequeno, por 
isso eu fui até o Governo do 
Estado pedir esse aumento 
de efetivo”.

O prefeito explicou que 
a estatística com que a Po-
lícia Militar trabalha sobre 
roubos e furtos não pode 
ser aplicada à cidade, já que 
os números seriam ainda 
maiores. “Nós tivemos sim 
aumento nos furtos, mas 
o romeiro acaba não re-
gistrando a ocorrência na 
polícia e daí não aparece na 
estatística”.

Atuação da Polícia Militar pelas ruas de Aparecida; prefeito Piriquito pede maior efetivo  policial para garantir a segurança do município

Foto: Marcelo A dos Santos

A cidade já recebeu três 
guarnições da PM para me-
lhorar o patrulhamento. A 
partir desta semana come-
ça a atuar a cavalaria. “Já 
é possível ver viaturas nas 
entradas da cidade e no poli-
ciamento, mas ainda estamos 
esperando mais homens e 
viaturas”, contou Piriquito.

COI – A Prefeitura está 
instalando na cidade o COI 
(Centro de Operações Inte-
gradas) para o monitoramen-
to por meio de câmeras. “A 
base do COI será na Guarda 
Municipal e teremos um pos-
to também na praça Nossa 

Alta de casos de violência contra 
mulheres preocupam Ubatuba 
Cerca de oito denúncias por dia são registradas pela Polícia Civil na cidade litorânea

A Prefeitura de Ubatuba emi-
tiu, na última semana, um aler-
ta sobre o aumento dos casos 
de violência contra mulheres. 
Um levantamento feito pela Po-
lícia Civil constatou que cerca 
de oito denúncias de violência 
de gênero são registradas dia-
riamente no município, além 
dos casos envolvendo crianças 
e adolescentes.

Segundo dados da SSP (se-
cretaria de Segurança Pública), 
até maio de 2022, Ubatuba 
registrou 17 casos de estupro, 
14 destes envolvendo vulnerá-
veis. Este número é 54% maior 
do que o índice registrado 
até o mesmo período no ano 
passado (11 casos), somente 
ficando atrás dos registros de 
2020, que se apresentam 10% 
maiores (19 casos). 

Mesmo que, até o mês de 
maio, o número de casos re-
gistrados em 2021 seja menor 
que em 2020, em âmbito geral 
o levantamento aponta um 
crescimento entre os dois anos, 
subindo de 660 para 667. 

Este cenário também se 
estende em nível nacional e 
estadual. De acordo com o 
Cronômetro da Violência, que 

Jessica Alves 
Ubatuba  

Denúncias têm estampado realidade da violência contra mulheres; números registrados no primeiro semestre de 2022 têm assustado Ubatuba

Foto: Foto: Reprodução

contabiliza os dados coletados 
no relatório Violência contra 
Mulheres, elaborado para o 
anuário do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, o país 
registrou 56.098 estupros en-
volvendo mulheres (incluindo 
vulneráveis) em 2021.

Os dados representam um 
aumento de 3,7% em relação 
ao ano anterior e uma média 
de estupros de meninas ou 
mulheres a cada dez minutos. 
Se olharmos para o cenário 
estadual, somente em maio 
de 2022 São Paulo registrou 
1.043 casos de estupro consu-
mado (816 deles envolvendo 
vulneráveis) e 12 casos de 
feminicídio.

Denuncie – Frente ao cená-
rio alarmante, o secretário de 
Assistência Social de Ubatuba, 
Anderson Paiva comentou, 
em nota, que o Município luta 
cotidianamente para diminuir 
estes índices, e ressaltou as al-
ternativas públicas disponíveis 
para denúncia de agressores e 
acolhimento das vítimas. 

Em Ubatuba, os canais de 
atendimento em funciona-
mento são a delegacia de 
Polícia Civil (12 3832-1297), 
delegacia de Defesa da Mulher 
(12 3832-5260), Ministério 
Público/Promotorias de Justiça 
(12 3832-6013), Defensoria 
Pública/OAB (12 3832-4767), 
Conselho Tutelar (12 3832-
4186) e Guarda Municipal 
(153). Divisões de acolhimento, 
orientação e acompanhamento 
podem ser encontradas nos 
Cras, Creas e Paefi.

Além destes, canais nacio-
nais como o da Polícia Militar 
(190) e do Disque Denúncia 
(180) também podem ser 
utilizados.

Senhora Aparecida, no Cen-
tro, para coibir a ação dos 
malhadores de fitinhas e os 
furtos”, explicou o prefeito.

Operação Padroeira – Na 
quarta-feira será realizada 
na Prefeitura a reunião para 
a organização da Operação 
Padroeira, em preparação 
para a festa de Nossa Senho-
ra Aparecida, em outubro.

Participam da reunião 
os comandos das policias 
Rodoviária Federal, Militar 
e secretaria de Segurança 
Pública do Estado. A Opera-
ção Padroeira começa ainda 
no mês de agosto.

(12) 99148-2196

SAIBA MAIS

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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EDITAL Nº 082/2022  
PROCESSO Nº 128/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 072/2022  
 

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 GLOBAL, 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 09/08/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
      

1.0 – DO OBJETO:     
 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA. 

 
 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 

 

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

 
 

 

 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 
 

Antonio Carlos Mineiro, Prefeito Municipal de Cachoeira Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exagerado pela Comissão de Licitações nomeada através Portaria nº 
064/2022, resolve: 

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

Processo Licitatório: nº 090/2022 

Licitação: Tomada de Preços nº 007/2022 

Data de Adjudicação e Homologação: 03/08/2022 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
AMPLIAÇÃO DA CEMEI CRECHE JAIRO GOMES RAMOS, CONFORME PROJETO, 
PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
 
 FORNECEDOR: L. K. A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA– CNPJ: 

02.152.786/0001-98- com menor valor global apresentado na ordem de R$ 
428.550,15 (quatrocentos e vinte e oito mil quinhentos e cinquenta reais e quinze 
centavos) 

Cachoeira Paulista, 03 de agosto de 2022 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


