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Depois de aprovação, Guaratinguetá
cria Plano de Carreira de Servidores
Votação garante reestruturação do quadro de empregos permanentes e a implantação do Estatuto e Plano de Carreiras 

Na última sessão do ano 
na Câmara de Guaratingue-
tá em 2022, na quarta-feira 
(14), os vereadores apro-

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Sessão realizada na última quarta-feira, com participação considerável de servidores municipais; Plano de Carreira aprovado tem novos detalhes

Eduardo Ayres, esteve pre-
sente na sessão e destacou 
que de 33 itens apontados 
pelo órgão à Prefeitura, 29 
foram acatados pela gestão 
municipal. “Foi mais uma 
vitória do Sindicato, da 
Prefeitura, e mais do tra-
balhador, que vai ter agora 
um plano de carreira. Que 
se vocês conversarem com 
funcionários, há 20, 30 anos 
ou mais, eles esperam um 
plano de carreira”, frisou.

Sobre os itens não aca-
tados pela Prefeitura, o 
representante do Sisemug 
explicou que foram por 
questões de redação, in-
terpretação das partes ou 
por ir de encontro a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Com aprovação do projeto 
que contempla os servidores 
públicos em geral, a Pre-
feitura de Guaratinguetá, 
Câmara e sindicato da ca-
tegoria, a partir de janeiro 
de 2023, devem dar foco 
ao projeto em relação ao 
magistério, segmento que 
engloba professores e mo-
nitores de creche, e conta 
com um plano de carreira já 
em vigência, mas que deve 
passar por readequações.

varam por unanimidade o 
projeto do Executivo que 
dispõe sobre a reestrutu-
ração do QEP (Quadro de 
Empregos Permanentes), a 
implantação do Estatuto e 
Plano de Carreiras e Remu-
neração dos Servidores do 

Município.
O plano já vinha sendo 

discutido na cidade des-
de 2018 e voltou à pauta 
da Câmara em maio des-
te ano, com a realização 
de audiências públicas e 
tratativas entre Prefeitu-

ra, Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais de 
Guaratinguetá) e a Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Legislativo.

Além dos vereadores, a 
sessão contou com a presen-
ça da membros do Sisemug 

e dos responsáveis pelas 
pastas de Administração e 
Fazenda, Ademar Santos e 
Tânia Mara Souza, respec-
tivamente.

Antes da votação, o ve-
reador Nei Carteiro (MDB) 
pediu adiamento da votação 
por dez dias, o que faria com 
que o projeto só retornasse 
à pauta no próximo ano, por 
conta do recesso legislativo, 
mas o pedido foi rejeitado 
por todos os outros vere-
adores.

O secretário de Adminis-
tração conversou com a 
imprensa após a votação 
e evidenciou os benefícios 
ao servidor público com a 
implantação do Plano de 
Carreira. “De início, vamos 
ter a oportunidade de con-
templarmos os funcionários 
com a gratificação acadêmi-
ca, que é o reconhecimento 
daquele funcionário que 
prestou concurso para um 
cargo e ao longo da vida 
foi se qualificando, mas, 
por outro lado também, é o 
momento de incentivarmos 
aos demais funcionários a 
buscarem sua qualificação”, 
explicou Santos.

O presidente do Sisemug, 

Prefeitura de Cachoeira Paulista veta projeto para 
contratação de professor mediador na rede pública
Texto encaminhado pelo Executivo destaca que, por constitucionalidade, proposta não pode partir dos vereadores

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista vetou o projeto de 
lei 88/2022, de autoria da 
vereadora Adriana Vieira 
(PTB), que institui a política de 
incentivo ao acompanhamen-

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

to especializado nas salas de 
aula de ensino básico regular 
das escolas públicas. O proje-
to permite às escolas da rede 
municipal manterem profes-
sores mediadores nas salas de 
aula que tiverem alunos com 
necessidades especiais.

Segundo o veto envidado 
pela Prefeitura, o projeto 

“onera os cofres públicos, 
envolvendo despesa inerente 
ao Executivo”. A medida des-
taca outra falha que torna a 
proposta inconstitucional, 
lembrando que não cabe ao 
vereador propor projeto que 
gere despesas ao Município. 
O parecer deve ser votado 
pelos vereadores na sessão 
da próxima terça-feira (20).

A autora da proposta ex-
plicou que apresentou o pro-
jeto a pedido dos pais que 
têm filhos com necessidades 
especiais, principalmente 
autistas. “Eu atendo crianças 
com necessidades especiais 
e sei que é muito grande a 
demanda aqui para professor 
mediador escolar”.

Atualmente, segundo Adria-
na, só conta com professor 
mediador escolar a criança 
que o pai busca, judicialmen-
te, o benefício. “Quando entra 
na Justiça, os pais conseguem 
o direto de ter um professor 
mediador, de outra forma, 
ainda não é possível aqui em 
Cachoeira”.

O texto original frisou que 
professor mediador é o pro-
fissional devidamente quali-
ficado na área de educação 
especial, que acompanha 
e atua com o professor ti-
tular em sala de aula, a fim 
de atender aos alunos com 
deficiência matriculados na 
educação básica regular das 
escolas públicas.  

Pelo projeto, o professor 
mediador poderá ser contra-
tado mediante processo seleti-
vo público, com remuneração 
adequada e equiparada ao 
professor titular inscrito no 
Quadro de Pessoal do Magis-
tério Público Municipal, de 
acordo com a carga horaria 
exercida e grau de profissio-
nalização técnica que possua.

Segundo com a vereadora, o 
projeto deixaria o Município 
em consonância com as Polí-
ticas Nacionais de Educação, 
inclusive com a lei federal 
12.764, de 27 de dezembro 
de 2012, que institui a “Polí-
tica Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Trans-Representantes da Prefeitura entregaram as escrituras no Bela Vista
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AS LIÇÕES DO PASSADO
A proclamação do presidente eleito 
foi uma vitória da democracia.
A mudança de um estilo de governo, 
de direita para a esquerda, os rumos 
da economia no país, a questão fiscal, 
a consolidação dos poderes constituí-
dos, o fortalecimento da democracia e 
não faltará polêmica para os próximos 
anos de governo.
A primeira vista, a jovem democracia 
brasileira esbarrando em direita e 
esquerda, em busca de sua identidade.
Direita e esquerda no país podemos 
considerar como mãos de direção de 
trânsito.
Se dizem de direita e esquerda com 
pitadas de conservadorismo rançoso 
e uma esquerda experimentadora de 
princípios progressistas.
Temos um longo caminho a percorrer 
para a consolidação destas ideologias 
políticas e econômicas. 
A necessidade urgente dos poderes 
exercerem as suas funções constitu-
cionais onde o poder executivo lidere 
o país; um poder legislativo que legis-
le não transferindo ao poder judiciário 

a sua função e o ao poder judiciário 
que se recolha aos autos.
A dúvida que ronda o planalto na 
desconfiança do controle fiscal gera 
incertezas nas contas públicas.
Teto de gasto, PEC da Transição, ins-
trumentos de controle de gastos, mas 
não de geração de receitas.
O limite de gastos, como teto, é um 
sinalizador para o dispêndio da gestão 
pública, mas, uma reflexão para a 
busca de receitas!
O teto não se limita apenas ao teto, 
como inibidor de gastos, mas para a 
busca de alternativas de redução de 
gastos.
Assim foi a instituição do teto, no 
governo Temer, com a reforma da 
previdência para aliviar o caixa e a 
reforma trabalhista para a busca da 
produtividade, o aumento do emprego 
e renda.
A grande reforma, a Reforma Tributá-
ria, está na gaveta dormitando.
Em 2003, fevereiro, em Atos e Fatos, 
escrevi sobre o tema e o mesmo 
continua na estaca zero e em um 
ambiente econômico muito compli-
cado para ser implantada: “O CUS-
TO DA MUDANÇA-O governo do 
Presidente Lula, em seus primeiros 
trinta dias, vai de vento em popa. O 
índice de aceitação do Presidente é de 
83%, conforme pesquisa de opinião. 
A sociedade brasileira está consciente 
que as mudanças serão feitas e dão 
tempo ao governo para as suas ações. 
O casamento do povo com Lula, tão 
sublime, diz que a lua de mel será 

longa devendo passar dos cem dias. A 
explicação deste mar de rosas está na 
figura do Presidente, homem humil-
de, carismático, com personalidade, 
que lhe permite andar pelos salões 
do mundo da diplomacia e governos 
estrangeiros cativando as pessoas 
pela sua autenticidade. É a política do 
olho no olho como sua mãe ensinou. 
A grande dificuldade do Presidente 
Lula será apaziguar a ala radical do 
PT que exige explicações do aumento 
da taxa de juro, o rompimento com 
o FMI, o não a ALCA e o calote da 
dívida externa. Aí que mora o perigo e 
o coitado do combatente e combatido 
ex-deputado federal e atual Presidente 
do PT, José Genoíno, levou uma torta 
na cara. A torta é democrática, mas, 
o diálogo e o entendimento enobre-
cem a democracia. Senhor Presidente 
continue na sua luta, mas tome contas 
das suas cabras. O país está mudan-
do.” Este artigo tem vinte anos! Tudo 
na mesma.
O presidente Lula não fez nos seus 
governos nenhuma reforma, pelo 
contrário, bloqueou todas e a bancada 

do PT no Congresso não ratificou a 
Constituição de 1988 e não aprovou                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                      
o Plano Real.
A preocupação da sociedade nos 
recentes pronunciamentos do presi-
dente sobre o viés não liberal do seu 
governo, com o aumento de gastos 
como uma forma de crescimento 
(não deu certo no seu governo e nem 
da sua sucessora); a intervenção nos 
preços da petróleo e energia elétrica  
(não deu certo e inviabilizou financei-
ramente os dois setores).
Vinte anos na vida de um país é um 
grão de areia na ampulheta do tempo, 
mas vinte anos no desenvolvimento da 
sociedade é uma revolução.
O país mudou e as ideias do partido 
dos trabalhadores, as mesmas!
No plano geral a sociedade percebeu 
que a gastança ilimitada destrói o país 
e o liberalismo é uma solução.
A resposta está cristalina para a so-
ciedade: o crescimento do país é uma 
realidade, bem como, o crescimento 
das carências não atendidas uma dura 
realidade.
Dentro desta análise a percepção: o 
Estado tem que ser mais eficiente, 
menor, a máquina pública e os gastos 
têm que ser diminuídos.
Presidente, o Senhor tem uma chance 
rara, dirigindo o país por três vezes. 
Não desperdice esta oportunidade.
O povo brasileiro é feito de 
esperanças!

 “O povo brasileiro é feito de 
esperanças!”

“A vida política deu 
a Lula uma chance 

rara, mas o futuro presidente não deve 
dar chance para o azar”

Murilo Aragão, cientista político.
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Pena contra Edson Mota 
deixa novo rombo para 
Cachoeira Paulista em 
torno de R$ 16,3 milhões
Contrato questionado com escritório de gestão deixa 
rastros de dívidas, em meio às dificuldades financeiras

O ex-prefeito Edson Mota 
(PL) voltou a ser destaque ne-
gativo na semana de Cachoeira 
Paulista. Depois de verbas se-
questradas, dívidas herdadas e 
estrutura deteriorada, desta vez 
ele “presenteou” seu sucessor, o 
prefeito Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), com uma multa de R$ 
16,3 milhões, oriundas de con-
denação de esquema de fraude 
junto à Castellucci e Figueiredo 
Advogados Associados, que havia 
alterado o nome fantasia para 
Gradim.

A multa, divulgada em publi-
cação da delegacia da Receita 
Federal, destacou contrato da 
Prefeitura com um escritório de 
advocacia, contratado em 2017, 
em sistema que apontou fraude 
com o INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social), chegando a 
um rombo de R$ 33 milhões nos 

Da Redação
Cachoeira Paulista

O ex-prefeito de Cachoeira Paulista, Edson Mota, denunciado em contrato com escritório, que gerou multa de R$ 16,3 milhões

ao prefeito afastado, em que ele 
fala sobre a decisão de seu afas-
tamento e de como acha que não 
terá problemas na Câmara, já que 
teria comandados na Casa. Em 
outro ponto do áudio, Edson Mota 
afirmaria que vai manter o sistema 
de compensações previdenciárias. 
“Eu não toco a Prefeitura, tanto 
que vou continuar a fazer, e que 
depois, outro prefeito que parcele 
e pague, já que eu já estou pagan-
do setenta milhões de dívidas de 
outros prefeitos”.

Apresentado em 2019, o relató-
rio da investigação do Ministério 
Público, assinado pelo promotor 
de Justiça Raphael Barbosa Bra-
ga, apontou que a administração 
de Edson Mota receberia uma 
porcentagem maior de impostos 
municipais de empresas e presta-
dores de serviços. Em seguida, re-
passava uma menor porcentagem à 
União. A prática causou prejuízo de 
R$33.645.549,19 ao poder público 
(R$18.310.242,04 de prejuízo dire-
to e R$15.335.307,15 em multas).

cofres do Município. A denúncia 
chegou a afastar Mota da Prefei-
tura, em agosto daquele ano, após 
denúncia feita pela então vereado-
ra Dadá Diogo (PODE).

O anuncio da multa foi encami-
nhado à Prefeitura. A cidade terá 
que arcar com os R$16.341.680,69. 
Atualmente, o governo de Mineiro 
tenta reduzir o impacto negativo 
deixado por gestões anteriores. 
Em fevereiro de 2021, pouco mais 
de um mês após assumir, o atual 
prefeito anunciou o cofre no ver-
melho, com dívidas que atingiram 
a casa dos R$ 93 milhões. 

Contrato ilegal – De acordo com 
apuração do Ministério Público na 
época (2017), “a manobra fiscal 
consistiria em aplicar alíquotas 
mais elevadas na cobrança do tri-
buto aos contribuintes e, quando 
do repasse do montante recolhido, 
atribuir alíquota menor (trecho do 
despacho)”.

Durante o processo, o MP chegou 
a documentos e provas contra 
Mota, como um áudio, atribuído 
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Iguá é eleita uma das melhores 
empresas para trabalhar no Brasil
Pelo sexto ano consecutivo, grupo é reconhecido com o selo de 
GPTW, a mais conceituada certificação em Gestão de Gente do país 

A Iguá Saneamento foi con-
siderada, pelo sexto ano con-
secutivo, uma ótima empresa   
para se trabalhar no Brasil, 
segundo a consultoria GPTW 
(Great Place To Work). O selo é 
a mais conceituada certificação 
em Gestão de Pessoas do país 
e confere, à empresa que o 
recebe, uma posição destacada 
no mercado, reconhecendo 
seus esforços e avanços na 
construção de ambientes de 
trabalho melhores para as pes-
soas, para os negócios e para a 
sociedade. Desde 2017, quando 

Da Redação
Piquete

foi criada, a Iguá recebe inin-
terruptamente a certificação, 
a partir de pesquisa realizada 
com a participação voluntária e 
confidencial dos colaboradores.

“Sabemos que estamos no 
caminho certo quando somos 
apoiados por um time que 
acredita em nossa liderança. 
Temos orgulho em dizer que 
aqui possuímos indivíduos 
essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento da empresa”, 
afirma Érica Silvino, diretora 
de Gestão de Gente da Iguá 
Saneamento. 

É por meio da equipe de 
Gestão de Gente que começa 
a construção para a conquista 

do selo GPTW. “Ao final da 
aplicação da pesquisa de clima 
organizacional, fazemos uma 
análise dos resultados para 
mapeamento das ações que 
visam a manutenção do clima 
positivo dentro da organização. 
Cada uma de nossas operações 
possui seu plano de ação de 
engajamento, desenvolvido 
em conjunto com comitês 
multidisciplinares e aprovado 
por suas diretorias. Além das 
ações locais, possuímos pro-
gramas de reconhecimento 
e projetos corporativos que 
visam a sustentação da cultura 
da organização, contribuindo 
também para a promoção de 
um bom ambiente de trabalho”, 
conta a executiva.

O desenvolvimento de uma 
série de projetos junto aos seus 
colaboradores ajuda a explicar 
a conquista de mais um selo 

GPTW pela Iguá. Dentre os pro-
jetos, podemos citar o Volunta-
riguá: uma oportunidade para 
os colaboradores exercerem o 
voluntariado e expandirem a 
atuação da Iguá para além da 
prestação de serviços de água 
e esgoto.

Na área de capacitação 
profissional, a Iguá investe e 
mantém uma plataforma de 
ensino a distância, a H2ON, que 
oferece suporte de aprendiza-
gem para que todos possam 
ampliar seus conhecimentos 
e se atualizar sobre os temas 
mais relevantes do setor.

“Todas estas ações têm um 
único propósito: o bem-estar do 
nosso time. No caminho para 
ser a melhor empresa de sane-
amento para o Brasil é preciso, 
antes, ser a melhor empresa 
para os nossos colaboradores”, 
conclui a Érica Silvino.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RERRATIFICADO II

Pregão Presencial Nº 29/2022 PROC. Nº 531/2022
O Município de Lorena/SP torna pública a Reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
prestação de serviço telefônico móvel, na modalidade local e longa distância, para tráfego 
de voz, dados e acesso à Internet banda larga sem fio, através da tecnologia 3G/4G, 
mediante o fornecimento de celular smartphone.
A Alteração ocorreu no ANEXO I do edital – TERMO DE REFERÊNCIA, sendo que a nova 
sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 13 de janeiro de 2023, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 50/2022 - PROC. Nº 489/2022-SUP; Nº 
7418/2022-GPRO.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para a aquisição de tiras reagentes para detecção de 
glicose no sangue, a serem solicitadas por um período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-
MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 36.441.185/0001-17. Vencedora do item 01. Valor 
Total: R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).
CONTRATADA: MC FARMA LTDA - CNPJ: 41.098.601/0001-66. Vencedora do item 02. 
Valor Total: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 52/2022 - PROC. Nº 514/2022-SUP; Nº 
7389/2022-GPRO.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para a aquisição parcelada de Material de Limpeza 
para Diversas Secretarias pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA - CNPJ: 45.806.440/0001-79. 
Vencedora dos itens 01 e 02. Valor Total: R$ 10.605,60 (dez mil e seiscentos e cinco 
reais e sessenta centavos).
CONTRATADA: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA - CNPJ: 00.284.702/0001-44. Vencedora dos itens 02 a 12. Valor Total: R$ 192.396,84 
(cento e noventa e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

CP 03/22 – Proc. Lic. Nº 449/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de engenharia para obras de INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE LORENA E MURETA DE 
CONTENÇÃO CORREGO MANDI NA RUA CARLINO LUIZ DOS SANTOS, incluindo os 
materiais, mão de obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico Financeiro. Prazo: 18 (dezoito) meses. CONTRATADA: S O PONTES 
ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 03.545.228/0001-55. Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: 
R$ 14.976.538,03 (quatorze milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta 
e oito reais e três centavos). DATA DA ASSINATURA: 20/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

Nº 168/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROC. N.º 639/22-SUP; 10588/2022-
GPRO - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LORENA. OBJETO: A contratação do 
profissional do setor artístico intitulado Luis Filippe de Moura Toledo e será prestada nas 
condições estabelecidas neste contrato e na proposta.
CONTRATADA: LUIS FILIPPE MOURA DE TOLEDO 41003064825 - CNPJ: 
37.660.356/0001-61 VALOR TOTAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). VIGÊNCIA: 90 
(noventa) dias. DATA DA ASSINATURA: 19/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

Nº 193/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROC. N.º 643/22-SUP; 10508/2022-
GPRO - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LORENA. OBJETO: A contratação do(s) 
profissional(is) do setor artístico intitulado Banda “Meu Amigo Gus”, que será prestada 
nas condições estabelecidas neste contrato e na proposta.
CONTRATADA: JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI - CNPJ: 21.454.199/0001-06 VALOR 
TOTAL: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DA 
ASSINATURA: 19/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PE 54/22 – Proc. Lic. Nº 536/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA OBJETO: Aquisição de brinquedos pedagógicos para atendimento nas 
unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Lorena. Prazo: 03 
MESES. CONTRATADA: NINE DIGITAL BANK CETIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES 
EMPRESARIAS LTDA ME. CNPJ: 30.977.140/0001-85. Vencedora do item: 22. VALOR 
TOTAL: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
CONTRATADA: J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
AUTOMOTIVOS LTDA. EPP. CNPJ: 34.369.780/0001-63. Vencedora dos itens: 7, 13 e 
25. VALOR TOTAL: R$ 8.816,00 (oito mil oitocentos e dezesseis reais).
DATA DA ASSINATURA: 20/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PE 56/22 – Proc. Lic. Nº 541/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
OBJETO: Aquisição de Mobiliários, Utensílios e Equipamentos para o funcionamento do 
Prédio localizado à rua Expedicionário Genésio Valentim Correa, 748, Bairro da Cruz, 
onde serão alocados os profissionais do CAAPEL. Prazo: 06 MESES. CONTRATADA: 
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME. CNPJ: 34.329.066/0001-41. Vencedora 
dos itens: 57 a 61. VALOR TOTAL: R$ 46.083,94 (quarenta e seis mil e oitenta e três reais 
e noventa e quatro centavos).
CONTRATADA: J. M. E. P. INFORMATICA LTDA ME. CNPJ: 34.647.353/0001-08. 
Vencedora dos itens: 72 a 75. VALOR TOTAL: R$ 48.999,99 (quarenta e oito mil, novecentos 
e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 20/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

 TP 25/22 – Proc. Lic. Nº 483/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para 
obra de REFORMA DA CASA DE BOMBA DE DRENAGEM “BOMBA DO CSU” na Rua 
Cap. Oscar Santos Bitencourt, s/nº, Bairro Vila Brito, Lorena, SP, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI e anexos. Prazo: 06 (seis) meses. 
CONTRATADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.314/0001-63. Vencedora 
do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 130.033,76 (cento e trinta mil e trinta e três reais e setenta 
e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 20/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TP 26/22 – Proc. Lic. Nº 484/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia elétrica de iluminação LED da Praça Mário 
covas e Quadra Ponte Nova, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Composição de BDI e anexos. Prazo: 06 (seis) meses. CONTRATADA: RT ENERGIA E 
SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.314/0001-63. Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 
128.751,44 (cento e vinte e oito mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro 
centavos). DATA DA ASSINATURA: 20/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 – Contrato nº 81/2022, TP 02/22 – Proc. n° 36/22 CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADO: DINÂMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 03.972.250/0001-81 CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente 
termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 81/2022, decorrente 
do Processo Licitatório nº 36/2022, Tomada de Preços nº 02/2022, firmado em 28 de 
junho de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a 
vigência contratual por mais 01 (um) mês, a partir de 28 de dezembro de 2022. CLÁUSULA 
TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor global do Contrato. 
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original. CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato original. DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: CONTRATO Nº 14/2021, PROCESSO Nº 481/2020

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de 
Contrato do processo acima referido, onde lê-se: “16 de dezembro de 2022” leia-se “19 
de dezembro de 2022”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO PRESENCIAL nº 31/2022 – Proc. nº 542/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
PRESENCIAL nº 31/2022, cujo objeto é o Aquisição de itens para o funcionamento do 
Prédio localizado à rua Expedicionário Genésio Valentim Correa, 748, Bairro da Cruz, 
onde serão alocados os profissionais do CAAPEL.
Considerando o recurso apresentado pela empresa CHROMOS ENGENHARIA E 
MANUTENÇÃO LTDA diante do Parecer Jurídico nº 1865/2022, o Pregoeiro, juntamente 
com a Comissão de Licitação, decidem pelo PROVIMENTO e NÃO CONHECIMENTO 
do recurso, sendo assim a empresa CHROMOS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA 
permanece INABILITADA.
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 DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 639/2022-SUP; 10588/2022-
GPRO, com fundamento no art. 25, inciso III, da lei supracitada, para contratação da 
empresa LUIS FILIPPE MOURA DE TOLEDO 41003064825, pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 37.660.356/0001-61, com sede na Rua 
Tenente Henrique Gil Neto, n.º 54 – Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04.016-040, endereço 
eletrônico: luis.filippe.moura@gmail.com/ filippe@mudacultural.com.br, telefone (12) 3126-
5946, cujo objeto consiste na contratação do profissional do setor artístico intitulado Luís 
Filippe de Moura Toledo, e será prestada nas condições estabelecidas no contrato e na 
proposta. Data da assinatura: 19/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 643/2022-SUP; 10508/2022-
GPRO, com fundamento no art. 25, inciso III, da lei supracitada, para contratação 
da empresa JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 21.454.199/0001-06, com sede na Rua Domingos 
Savio Gilio Lopes, n.º 40, Vila Comerciário I, Lorena/SP, CEP 12.610-160, endereço 
eletrônico: jean.galocha@hotmail.com, telefone (12) 9 9194-1400, cujo objeto consiste 
na contratação do(s) profissional(is) do setor artístico intitulado Banda “Meu Amigo 
Gus”, e será prestada nas condições estabelecidas no contrato e na proposta. Data da 
assinatura: 19/12/2022.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2022 (REG. DE PREÇOS).  
PROCESSO DE COMPRAS Nº 447/2022 
REPUBLICADO 
O PREFEITO MUNICIPAL TORNA PÚBLICO QUE, EM VIRTUDE DE O 
PREGÃO PRESENCIAL EM EPÍGRAFE, CUJO OBJETO É “REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AÉREO COM 
MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL” 
TER SIDO DESERTO, FICA DETERMINADA NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO 
DO CERTAME: 
 
Abertura: 21/12/2022 – Sessão Pública: 03/01/2023 – 09h30min. 
 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura. 
 

Cruzeiro, 20 de dezembro de 2022. 
  

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022 
PROCESSO Nº. 436/2022 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O SERVIÇO DE CAPINA MANUAL, MECÂNICA E LIMPEZA DE 
TERRENOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I 
DO EDITAL”. 
 

Fica alterado o valor do subitem 1.2 do edital licitatório de  
“R$ 2.161.200, 00” para “R$ 1.875.000,00”.  
 
Fica remarcado a sessão para o dia 03/01/2023 às 10h30, os demais itens 
do edital, bem como de seus anexos, permanecem inalterados. 
 

A retificação e edital estará à disposição para retirada pelo site 
“www.cruzeiro.sp.gov.br”. 
 

Cruzeiro, 20 de dezembro de 2022. 
 

EMERSON ANTÔNIO GONÇALVES 
PREGOEIRO 
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Lorena assina concessão de 
área para empresa Elopack 
Investimento na ampliação, liberada pela Prefeitura, é
de R$ 15 milhões, com abertura de 150 novos empregos

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) assinou, na última 
sexta-feira (9), o projeto de 
concessão de área para a em-
presa Elopack, fabricante de 
paletes e embalagens, que pre-
vê a geração de cerca de 150 
empregos na nova unidade. O 
investimento total da empresa 
será de aproximadamente 
R$15 milhões.

A área total concedida é de 

Da Redação
Lorena

terreno à empresa. Somente 
após vinte anos a cessão será 
convertida em doação, desde 
que a empresa cumpra todas 
as normas estabelecidas em 
lei complementar e em instru-
mento contábil.

O projeto de concessão 
foi enviado para parecer do 
departamento jurídico da 
Prefeitura.

Segundo o secretário, mais 
oito projetos de concessão 
de áreas para empresas em 
Lorena devem ser concluídos 
até o final do ano.

2,0787 hectares, localizada 
às margens da BR-459, que 
liga Lorena a Poços de Caldas. 
“Esse projeto é muito impor-
tante para o nosso município. 
Ele marca o início de uma nova 
fase de incentivo à indústria, 
cujo principal objetivo é a ge-
ração de empregos e a atração 
de novas empresas para a ci-
dade”, afirmou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Willians Gomes.

O termo assinado faz par-
te de um amplo projeto e 
concede o direito de uso do 

Parado na Câmara de Cru-
zeiro há mais de um mês, 
o Plano de Carreira dos 
Servidores de Cruzeiro não 
deve ser votado neste ano. 
O projeto foi enviado pelo 
Executivo ao Legislativo no 
dia 28 de outubro, Dia do 
Servidor Público. O imbró-
glio entre os Poderes e o Sin-
dicato da categoria impediu 
a definição da proposta.

Quando o texto chegou 
à Câmara, o presidente do 
Sindicato dos Servidores, 
Júlio César, afirmou que não 
participou da elaboração 
do plano de carreira, feito 
apenas pela Prefeitura. “Eu 
participei de duas reuniões 
com o secretário de Governo, 
que apresentou e explicou 
em linhas gerais o plano, 
que já estava pronto. Eu não 
tenho como explicar para os 
funcionários todos os pontos 
do projeto, como o índice 
de reajuste salarial que foi 
usado, por exemplo”.

Para ser votado em ple-
nário, o texto precisa ser 
votado em assembleia pelos 
servidores, o que ainda não 
aconteceu. Segundo o vere-
ador Diego Miranda (PSD), 
o Sindicato apresentou um 
ofício onde alega ser con-
trário ao projeto por não ter 
tido ampla participação em 
sua elaboração. “Pelo que 

Andréa Moroni
Cruzeiro

fui informado, o Sindicato 
está conversando com a 
Prefeitura para que sejam 
feitas alterações e, assim, 
um projeto substitutivo seja 
enviado para ser votado”.

Como presidente da Co-
missão de Justiça e Redação 
da Casa, Diego Miranda disse 
que pediu vistas do projeto 
por 30 dias. “Eu retirei o 
projeto da pauta para que 

não fosse votado a toque de 
caixa. Eu estou na comissão 
até o dia 31 de dezembro, 
então até lá, o projeto não 
será votado”.

Prefeitura – O prefeito 
Thales Gabriel (PSD) infor-
mou que o presidente da 
Câmara, Jorge Currilla (PL), 
fez uma reunião, na última 
segunda-feira (12), com o 
presidente do Sindicato e 
com o secretário de Adminis-
tração da Prefeitura, Danilo 
de Almeida Rezende, para 
discutir os termos do pro-
jeto. “Mas eu acredito que 
a votação só ocorra no ano 
que vem, porque as sessões 
ordinárias já acabaram”.

Quanto a possíveis mu-
danças no texto do projeto, 
Fonseca destacou que qual-
quer modificação terá que 
ser estudada. “A Prefeitura 
fez um estudo e estabeleceu 
os impactos financeiros que 
o município pode supor-
tar. Então, qualquer pedido 
que venha para alterar os 
valores, fora da previsão 
orçamentária, vai ser muito 
difícil aprovar. E todas as 
alterações que forem trazi-
das, mas que não envolvam 
impacto financeiro, nós va-
mos analisar”.

Plano de Carreira do Servidor de Cruzeiro 
está parado na Câmara após controvérsias
Sindicato dos funcionários discorda da elaboração do projeto apresentado e pede mudanças para debate do texto original

Servidores Públicos de Cruzeiro trabalham em criação de ciclovia; projeto para Plano de Carreira deve ser votado somente no próximo ano

Foto: Reprodução PMC

Trabalho no Galpão da Elopak; empresa recebe área da Prefeitura para nova unidade que atua em Lorena


