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Secretaria da Mulher 
lança “Carnaval, sim! 
Assédio, não!” em Guará
Campanha da pasta conscientiza por meio de publicações nas 
redes sociais, cartazes e distribuição de tatuagens temporárias

Lorena destina R$ 200 mil 
a projetos sobre direitos de 
crianças e adolescentes

A Prefeitura de Lorena e o 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescen-
te lançaram dois editais para 
que OSC’s (Organizações da 
Sociedade Civil) apresentem 
propostas para desenvolve-
rem projetos, que garantam 
os direitos de crianças e ado-
lescentes. Podem participar 
entidades registradas no 

conselho. Os dois editais 
destinam R$ 200 mil para 
financiamento dos proje-
tos e o valor é oriundo da 
Campanha Leão Solidário 
nos anos de 2021 e 2022 e 
demais recursos captados 
pelo Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente.
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Prefeitura de Pinda inaugura 
CMEI do Crispim e fortalece 
educação infantil para o bairro

Com foco em fortalecer a 
rede pública de ensino, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
inaugurou, na quarta-feira (8), 
o CMEI (Centro Municipal de 
Educação Infantil) do Crispim. 
A nova unidade deve aliviar a 
demanda por vagas na cidade. 
Viabilizada por recursos fede-

rais, o centro de educação está 
localizado ao lado da escola 
municipal Isabel do Carmo 
Nogueira e pode atender mais 
de 180 crianças com idade a 
partir de quatro meses até três 
anos e onze meses, em meio 
período ou integral. 
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Amvale oferece capacitação 
para servidores municipais 
sobre nova lei de licitações

Em proposta para contri-
buir para que as prefeituras 
da região se adequem à nova 
lei federal de licitações e 
contratos administrativos, a 
Amvale (Associação de Mu-
nicípios do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) concluirá 
nesta semana o treinamento 
de servidores de 36 cidades. 
As administrações municipais 
que não atenderem às exigên-
cias do novo dispositivo legal 

podem ser punidas a partir 
de abril.  Criada no início do 
ano passado, após a extinção 
do Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Mantiqueira) no fim 
de 2021, a Amvale promove 
na próxima quinta-feira (16) 
a última etapa da capacitação 
oferecida para mais de cem 
servidores municipais. 
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Prefeitura de Lorena investe
R$ 222 mil na reforma da Praça 
do Rosário na região central

A praça Capitão-mor Ma-
noel Pereira de Castro, mais 
conhecida como “Praça do 
Rosário”, que fica no centro 
de Lorena, passa por uma re-

forma, em trabalho que foca a 
modernização e revitalização 
do espaço, que fica em frente 
à igreja do Rosário.
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Saeg lança aplicativo e facilita acesso à serviços em Guará 

Com intuito de moderni-
zar e facilitar o acesso aos 
serviços, a Saeg (Serviço 
de Água, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) lançou 
na última quarta-feira (8) 
o aplicativo 156 Saeg, dis-
ponível gratuitamente nas 
lojas dos sistemas Android e 
IOS. Segundo a autarquia, os 
usuários de Guaratinguetá 
poderão solicitar, através 
do aplicativo, atendimentos 
comerciais, como a alteração 
de vencimento de conta, 
análise cadastral, atestados 
diversos, atualização cadas-
tral, cadastro único de resi-
dencial popular, e certidão 
negativa de débitos.

Da Redação 
Guaratinguetá

APP oferta atendimentos como atualização cadastral, além de sistema para informar falta de água e limpeza de fossa

Uso do novo aplicativo da Saeg, que amplia acesso a serviços disponibilizados pela autarquia; tecnologia pode ser baixada no site oficial

Outras modalidades tam-
bém disponíveis são o des-
ligamento provisório e de-
finitivo de água, limpeza 
de fossa, informar falta de 
água, solicitar mudança de 
cavalete, tapa buraco, troca 
de registro de água, vaza-
mentos de água ou esgoto 
em rua ou calçada.

A Saeg anunciou ainda 
outras mudanças como o 
atendimento por telefone, 
que passará ser oferecido 
pelo número 156, a partir 
de 1 de março, além da re-
formulação do site da autar-
quia, o saeg.net.br, com novo 
design e funcionalidade, que 
promete disponibilizar, em 
tempo real, os níveis dos 
reservatórios e a possibilida-
de de acompanhamento do 
serviço de coleta de resíduos.

Foto: Marcelo A. dos Santos

Iniciativa da secretaria tenta inibir assédio durante o Carnaval de Guará

Foto: Fabiana Cugolo

Prefeitura abre chamamento 
público para artistas de Pinda

Com foco em valorizar os 
artistas locais, a secretaria de 
Cultura e Turismo de Pindamo-
nhangaba abriu o processo de 
inscrição para chamamentos 
públicos. A medida seleciona 
talentos para ações e apresen-
tações na cidade. De acordo 

com os organizadores, as 
inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pelo site pin-
damonhangaba.sp.gov.br. O 
interessado poderá conferir o 
edital e concluir o formulário 
de inscrição online.

Pág.  3

A secretaria de Políticas 
para Mulheres de Guara-
tinguetá lançou na últi-
ma semana a campanha 
“Carnaval, sim! Assédio, 
não!”, com o objetivo de 
prevenir e conscientizar a 
população sobre o assédio 
e importunação sexual du-
rante os dias da folia. Com 
a volta da festa presencial 
neste ano, com desfiles 
de blocos e escolas de 
samba na cidade, a festa 
deve atrair grande público Pág.  6

para a avenida Presidente 
Vargas. A iniciativa conta 
com a parceria das secre-
tarias de Saúde, Cultura e 
Educação do município. De 
acordo com a responsável 
pela pasta da Mulher, Si-
mone Oliveira, esta ação 
é a primeira de diversas 
programadas para o ano de 
2023. As ações da campa-
nha contam com postagens 
nas redes sociais da secre-
taria da Mulher.
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Foto: Divulgação Amvale

Treinamento da Amvale paraservidores municipais com foco em licitações administrativas, de acordo com lei federal que define novas normas

Em proposta para contribuir 
para que as prefeituras da 
região se adequem à nova lei 
federal de licitações e contra-
tos administrativos, a Amvale 
(Associação de Municípios do 
Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te) concluirá nesta semana o 
treinamento de servidores de 
36 cidades. As administrações 
municipais que não atenderem 
às exigências do novo disposi-
tivo legal podem ser punidas a 
partir de abril. 

Criada no início do ano 
passado, após a extinção do 
Codivap (Consórcio de De-
senvolvimento Integrado do 
Vale do Paraíba, Litoral Nor-
te e Mantiqueira) no fim de 
2021, a Amvale promove na 

Da Redação
RMVale

próxima quinta-feira (16) a 
última etapa da capacitação 
oferecida para mais de cem 
servidores municipais. Com 
sua primeira fase concluída 
no último dia 9, o curso é 
denominado “Estruturação e 
Modelagem das Licitações e 
Contratos Administrativos para 
adequação dos municípios à 
Lei nº 14.133/21”. 

Assim como na semana pas-
sada, o treinamento desta pró-
xima quinta-feira será realizado 
de forma híbrida, sendo que 
38 servidores acompanharão 
presencialmente as aulas na 
sede da Amvale, em Taubaté, 
e outros 64 de forma virtual.

A expectativa da associação 
é que ao término da capacita-
ção os profissionais estejam 
aptos a elaborarem licitações 
e contratos administrativos 
que estejam de acordo com as 

Amvale oferece capacitação 
para servidores municipais 
sobre nova lei de licitações
Ação da agência regional tenta evitar que prefeituras sejam punidas, após 
a implantação da mudança; curso deve ser concluído até a quinta-feira

Foto: Reprodução

Apresentação em Pinda; artistas podem se inscriver para obter apoio

normas estabelecidas pela lei 
federal nº 14.133, baixada em 
1 de abril de 2021. Contratado 
para ministrar o treinamento, 
o advogado responsável pelo 
IPGM (Instituto Paulista de 
Gestão Municipal), Marcelo 
Palavéri, explicou detalhes 
sobre o dispositivo e destacou 
a importância da iniciativa ado-
tada pela Amvale. “Passados 
mais de um ano da edição e 
início da vigência do referido 
diploma legal, a partir de 
abril de 2023 a lei deverá 
ser efetivamente aplicada 
e, para isso, será necessário 
construir a estruturação 
interna da matéria, para que 
em breve se inicie a efetiva 
e sistemática adoção das 
normas. Nossa intenção é 
que os municípios da Amvale 
estejam aptos a realizar os 
certames e contratos admi-

nistrativos segundo a nova 
roupagem legal”.

O prefeito de Cruzeiro e pre-
sidente da associação, Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), tam-
bém ressaltou a necessidade 
da ação. “A Amvale tem como 
uma de suas atribuições firmar 
parcerias com as prefeituras 
associadas a fim de oferecer 
treinamentos que auxiliem no 
desenvolvimento técnico das 
equipes municipais. Nesse sen-
tido, contratamos um instituto 
renomado para ministrar essa 
capacitação referente a nova 
lei de licitações. Certamente, 
o curso contribuirá para que 
os servidores tenham maiores 
condições de executar seu tra-
balho de forma eficiente e com 
regularidade jurídica”. 

A Amvale não informou os 
três municípios que não parti-
ciparam da atividade.

Prefeitura abre 
chamamento 
público para 
artistas de Pinda
Atividade seleciona talentos culturais 
para eventos da cidade; inscrições 
podem ser feitas até o próximo mês

Com foco em valorizar os 
artistas locais, a secretaria de 
Cultura e Turismo de Pindamo-
nhangaba abriu o processo de 
inscrição para chamamentos 
públicos. A medida seleciona 
talentos para ações e apresen-
tações na cidade.

De acordo com os organiza-
dores, as inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pelo site 
pindamonhangaba.sp.gov.br. O 
interessado poderá conferir o 
edital e concluir o formulário 
de inscrição online.

A seleção será para que 
os artistas e profissionais do 
segmento possam atuar no 
programa “Cultura por toda 
cidade” em festas, eventos e 
ações fomentadas pelo Mu-
nicípio. A proposta consiste 
em garantir que o direito da 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

população em ter acesso à 
cultura como elemento básico 
de estímulo de formação.

Por outro lado, o creden-
ciamento de orientadores ar-
tísticos das oficinas culturais 
também atuará no programa 
municipal e no Plano Mu-
nicipal de Cultura, que visa 
o fomento aos produtores 
culturais locais, assim como 
nas manifestações sociais, 
étnicas, religiosas e de gênero.

O objetivo é credenciar 
prestadores de serviço de 
orientação artística de ofici-
nas. Ainda de acordo com o 
Município, podem participar 
do credenciamento presta-
dores de serviços artísticos, 
sendo pessoa física ou repre-
sentado por pessoa jurídica.

Mais informações podem 
ser obtidas na sede da secre-
taria de Cultura, localizada na 
rua Deputado Claro César, nº 
33, no Centro.

CONVÊNIOS MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a  

maior rede de Convênios Médicos 

da região, com ampla assistência 

e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de Especialidades;

Centro de Diagnóstico por Imagem;

Clínica Emília.



14 DE FEVEREIRO DE 2023 3

Prefeitura de Pinda inaugura CMEI do 
Crispim e fortalece educação infantil
Nova unidade promete aliviar a demanda por novas vagas na rede pública de ensino no município

Com foco em fortalecer a 
rede pública de ensino, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
inaugurou, na quarta-feira (8), 
o CMEI (Centro Municipal de 
Educação Infantil) do Crispim. 
A nova unidade deve aliviar a 
demanda por vagas na cidade.

Viabilizada por recursos 
federais, o centro de educa-
ção está localizado ao lado 
da escola municipal Isabel 
do Carmo Nogueira e pode 
atender mais de 180 crianças 
com idade a partir de quatro 
meses até três anos e onze 
meses, em meio período ou 
integral. Segundo a Prefeitu-
ra, houve remanejamento de 
crianças que eram atendidas 
na creche do Castolira e do 
Centro, assim foram vagas 
liberadas em outras unidades.

A inauguração fomentou 
ainda o mercado de trabalho, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Foto: Divulgação PMP

Espaço da cantina da recém inaugurada CMEI para famílias da região do Crispim; Município investe na ampliação de estrutura na Educação

uma vez que foram abertas 
trinta novas vagas de empre-
go por meio da organização 
social Casa Girassol.

“A nova creche irá atender 
de forma integral algumas 
crianças com professores na 
parte da manhã e apoio de 
ADI (Auxiliar de Desenvolvi-
mento Infantil), sendo que 
para cada seis alunos a sala 
tem uma ADI. No contraturno 
trabalhamos com atividades 
planejadas pelas recreacionis-
tas, contando com a supervi-
são da direção da escola e da 
coordenação da organização 
responsável”, comentou a se-
cretária de Educação, Luciana 
Ferreira.

Com a inauguração, a ci-
dade passou a contar com 21 
unidades CMEI’s. A expectati-
va é que mais seis unidades 
sejam inauguradas ainda nes-
te ano em bairros como Alto 
Tabaú, Araretama, Cidade 
Nova, Jardim Regina, Parque 
das Palmeiras e Arco Íris.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 76/2022 - PROCESSO 656/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação de Edital da Licitação 
na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
aquisição de Ônibus Urbano Escolar Acessível para transportar no mínimo 31 
(trinta e um) passageiros sentados e mais 01 (um) aluno com cadeira de rodas,
equipado com plataforma elevatória veicular, e todos os demais equipamentos e
mobiliários. A alteração no Edital ocorreu no Anexo I – Termo de Referência. Do 
dia 13 de fevereiro de 2023 ao dia 08 de março de 2023 até às 08:00h (Horário 
de Brasília), a Prefeitura de Lorena 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 08 de março de 2023 às 
08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a 
partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  nº  004/2023 - REPUBLICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 006/2023  
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
 
AQUISIÇÃO DE DENTES EM RESINA E MUFLAS RESISTENTES PARA 
MICROONDAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO 
ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES  
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 

Abertura: 14/02/2023 – Sessão Pública: 01/03/2023 – 10:00h. 

O Edital estará à disposição para retirada pelos sites www.cruzeiro.
sp.gov.br e  www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da data de abertura.  
Cruzeiro, 13 de fevereiro de 2023.

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipa

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
REABERTURA - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2022.  
PROCESSO Nº 275/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE LARVICIDA E ASPERSÃO DE GALERIAS 
PARA CONTROLE DE LARVAS DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, 
BORRACHUDOS E MOSQUITOS PÓLVORA NAS ZONAS URBANA E RURAL 
DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSETICIDA COM CARRO 
FUMACÊ NAS RUAS DO MUNICÍPIO E ASPERSÃO NAS GALERIAS PARA 
CONTROLE DOS MOSQUITOS; BEM COMO PARA APLICAÇÃO DE RATICIDA 
E ASPERSÃO EM GALERIAS PARA CONTROLE DE RATOS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 09/11/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 09/11/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 09/11/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
26/10/2022. 

Cruzeiro, 25 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. 36/23-SUP; 705/23-GPRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LORENA 
OBJETO: Aquisição de serviço de decoração para o carnaval de 2023, que será 
prestada nas condições estabelecidas no contrato e na proposta. VIGÊNCIA: 
90 (noventa) dias. CONTRATADA: JOSÉ RAMOS A. RIBEIRO. CNPJ Nº: 
39.495.315/0001-92. Vencedora dos itens: 1, 2 e 3. VALOR TOTAL: R$ 16.120,00 
(dezesseis mil e cento e vinte reais).DATA DA ASSINATURA: 10/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – Processo n.º 650/22, PP nº 36/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Ata de registro de preços para 
aquisição parcelada de material de construção para manutenção e conserto dos 
próprios públicos e pontes rurais do município, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I, do Edital.
CONTRATADA: GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA 
– EPP. CNPJ: 27.927.653/0001-77. Vencedora dos Lotes: 33, 34, 39 e 40. Valor 
Total: R$ 323.398,77 (Trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais 
e setenta e sete centavos).
CONTRATADA: HERMANO M. PERRONI LTDA. CNPJ: 08.001.150/0001-21. 
Vencedora dos Lotes: 20, 21, 27, 30, 44, 45, 50, 51, 63, 80, 81 e 107. Valor Total: 
R$ 2.205.681,05 (dois milhões duzentos e cinco mil seiscentos e oitenta e um 
reais e cinco centavos).
CONTRATADA: JCB MATERIAIS LTDA – ME. CNPJ: 07.364.386/0001-60. 
Vencedora dos Lotes: 15, 16, 17, 18. Valor Total: R$ 369.169,30 (trezentos e 
sessenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos).
CONTRATADA: I. S. FIGUEIREDO COMERCIAL LTDA. CNPJ: 02.838.114/0001-
30. Vencedora dos Lotes: 46 e 47. Valor Total: R$ 1.446.030,40 (um milhão 
quatrocentos e quarenta e seis mil e trinta reais e quarenta centavos).
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO – EPP. CNPJ: 03.672.104/0001-30. 
Vencedora dos Lotes: 35, 36, 52, 53, 58, 59, 86, 90, 91, 98, 99. Valor Total: R$ 
1.394.205,10 (um milhão trezentos e noventa e quatro mil duzentos e cinco reais 
e dez centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

 Tomada de Preço n° 35/2022 - Proc. Nº 661/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA 
DE PREÇO 35/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento 
e instalação de parque infantil em logradouros públicos urbanos no município 
de Lorena/SP. A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico, e, 
após análise dos documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento 
aos requisitos de habilitação do Edital, decidem INABILITAR as empresas 
CONSTRUTORA ISRAEL LTDA e ROSENILDA CASTRO ME.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 
8.666/93. 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 artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 36/2023-SUP; 705/2023-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa JOSÉ 
RAMOS A. RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n.º 39.495.315/0001-92, com sede na Rua Santo Afonso, n.º 44, Centro, Aparecida/SP, 
CEP: 12.570-000, endereço eletrônico: raminho.bandeirinhas@outlook.com, telefone (12) 
9 9714-6999, cujo objeto consiste na aquisição de serviço de decoração para o carnaval 
de 2023, que será prestada nas condições estabelecidas no contrato e na proposta. Data 
da assinatura: 10/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 42/2023-SUP; 572/2023-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
GOLD CNF COMERCIO DE JOIAS LTDA, situada na Rua Dr. Rodrigues de Azevedo, 
nº 39, Centro, CEP: 12600-005, Lorena/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
12.065.396/0001-34, e-mail rh@metodoap.com.br, telefone (12) 3132-4866, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo para munícipes determinados. Data 
da assinatura: 13/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 42/2023-SUP; 572/2023-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa M. B. A. 
RIBEIRO OTICA LTDA, situada na Rua Barão de Bocaina, nº 54, Centro, CEP: 12600-230, 
Lorena/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.123.722/0001-21, e-mail esconsc@
uol.com.br, telefone (12) 3633-5311, cujo objeto consiste na aquisição de óculos de grau 
completo para munícipes determinados. Data da assinatura: 13/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 44/2023-SUP; 829/2023-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, para contratação da empresa 
FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA, situada na Avenida Sete de 
Setembro, nº 953, Bairro da Cruz, CEP: 12606-150, Lorena/SP, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.968.834/0001-46, e-mail loja02@farmaponto.com.br, telefone (12) 3157-
5459 e (12) 3301-6869, cujo objeto consiste na aquisição emergencial de medicamentos 
a fim de atender mandado judicial do processo nº 1004275-10.2022.8.26.0323. Data da 
assinatura: 13/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 45/2023-SUP; 437/2023-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa M 
M LOPES MAQUINAS ME, situada na Rua Visconde do Rio Branco, nº 65, Centro, CEP: 
12500-190, Guaratinguetá/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.243.123/0001-
30, cujo objeto consiste na aquisição de peça para manutenção de equipamento do Parque 
Ecológico do Taboão. Data da assinatura: 13/02/2023.

Foto: Reprodução

Atividade do projeto Guri, em Lorena, atendido pela Leão Solidário

Lorena destina R$ 200 mil para projetos 
sobre direitos de crianças e adolescentes
Valor arrecadado por Campanha Leão Solidário, promovida pela Prefeitura em 
2021 e 2022; entidades têm até 10 de março para encaminharem propostas

A Prefeitura de Lorena 
e o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente lançaram 
dois editais para que OSC’s 
(Organizações da Sociedade 
Civil) apresentem propos-
tas para desenvolverem 
projetos, que garantam os 
direitos de crianças e ado-
lescentes. Podem participar 
entidades registradas no 
conselho.

Os dois editais destinam 
R$ 200 mil para financia-
mento dos projetos e o valor 
é oriundo da Campanha 
Leão Solidário nos anos de 
2021 e 2022 e demais re-
cursos captados pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Cada instituição poderá 
apresentar, em cada edital, 
uma proposta de projeto de 
até R$ 25 mil até o dia 10 
de março. Todos os projetos 
serão analisados pela comis-
são de seleção de projetos 
da secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social.

A previsão é que os resul-
tados finais sejam publica-
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dos no final de março e as 
entidades contempladas 
possam iniciar a execução 
dos projetos ainda no pri-
meiro semestre deste ano.

A Campanha Leão Solidá-
rio incentiva os contribuin-
tes da cidade, pessoa física 
ou jurídica, a fazer doações 
para o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Lorena, 
que poderão ser deduzidas 
no Imposto de Renda.

FMDCA - O Fundo Munici-
pal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente foi criado no 
ano de 1991, com a finali-
dade de proporcionar meios 
financeiros para apoiar 
políticas, ações, programas 
e projetos que fomentem a 
promoção, proteção e defe-
sa dos direitos da criança 
e do adolescente no muni-
cípio. Sobretudo, daqueles 
que vivenciam situações de 
vulnerabilidade social.

Os recursos deste fundo 
são oriundos do orçamento 
público, de doações incenti-
vadas (dedução do imposto 
de renda devido) de pessoas 
físicas e jurídicas, de doa-
ções espontâneas da socie-
dade civil e empresas, além 
de outras fontes de receita.
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Foto: Fabiana Cugolo

Secretaria da Mulher de Guará lança campanha 
“Carnaval, sim! Assédio, não!” para dias de folia
Iniciativa conscientiza com publicações nas redes sociais, cartazes e distribuição de tatuagens temporárias

A secretaria de Políticas para 
Mulheres de Guaratinguetá 
lançou na última semana a 
campanha “Carnaval, sim! 
Assédio, não!”, com o objetivo 
de prevenir e conscientizar a 
população sobre o assédio e 
importunação sexual durante 
os dias da folia. Com a volta da 
festa presencial neste ano, com 
desfiles de blocos e escolas de 
samba na cidade, a festa deve 
atrair grande público para a 
avenida Presidente Vargas. A 
iniciativa conta com a parceria 
das secretarias de Saúde, Cul-
tura e Educação do município.

De acordo com a responsável 
pela pasta da Mulher, Simone 
Oliveira, esta ação é a primeira 
de diversas programadas para 
o ano de 2023. “Tendo conheci-
mento que durante o Carnaval, 
o número de assédio contra as 
mulheres aumenta muito, de-
senvolvemos a campanha para 
inibir as tentativas de assédio 
durante essa grande festa. Para 
que as pessoas entendam que 
devem brincar, distribuindo 
respeito e não espalhando 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Campanha de conscientização contra assédio no Carnaval de Guará; mulheres querem poder brincar nos dias de festa sem importunação

medo e assustando pessoas 
mais vulneráveis”, destacou.

As ações da campanha con-
tam com postagens nas redes 
sociais da secretaria da Mulher, 
com orientação, apoio e infor-
mação ao público e cartazes 
da campanha serão fixados 
em pontos estratégicos da 
cidade, que devem contar com 
a presença de foliões. A pasta 
também preparou a distribui-
ção de três tipos de tatuagens 
temporárias, com frases que 
têm o objetivo de impedir tipos 
de assédio. São elas: “Não é 
Não!”, “Minha roupa não é um 
convite!” e “Meu corpo, minhas 
regras!”.

Durante os dias da folia, a 
partir do sábado (18), as ta-
tuagens serão distribuídas na 
avenida Presidente Vargas pela 
secretaria da Saúde em uma 
tenda montada no local e pela 
Cultura na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no sábado, 
domingo (19) e segunda-feira 
(20), dias em que acontecem 
o “CarnaCentro”. Na semana 
que antecede o Carnaval, a 
secretaria de Educação distri-
buirá parte destas tatuagens 
para meninas do nono ano do 
ensino fundamental.

Prefeitura de Lorena investe 
R$ 222 mil na recuperação
da Praça do Rosário no Centro
Obra iniciada na última semana tem duração prevista para 
noventa dias; ação para revitalizar área em frente à igreja

A praça Capitão-mor Ma-
noel Pereira de Castro, mais 
conhecida como “Praça do 
Rosário”, que fica no centro 
de Lorena, passa por uma 
reforma, em trabalho que 
foca a modernização e revi-
talização do espaço, que fica 
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em frente à igreja do Rosário.
O investimento total é de 

R$ 222.377,13, sendo R$ 
122.377,13 de recursos 
municipais e R$ 100 mil de 
um convênio firmado com o 
Governo do Estado de São 
Paulo.

“A proposta é oferecer um 
espaço público agradável de 
interação, com acessibilidade, 
conforto, segurança, ilumina-

ção adequada e paisagismo 
para compor a harmonia e 
condições adequadas para a 
convivência e eventos socio-
culturais”, explicou o prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB).

O prazo para execução e 
finalização da obra é de 90 
dias. A Praça do Rosário fica 
localizada próxima à rua 
Dom Bosco, no Centro de 
Lorena.

Foto: Reprodução PML

Praça do Rosário, no Centro de Lorena; espaço passa por trabalho de recuperação pela Prefeitura


