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Câmara acata veto de Soliva à redução 
de faixa etária para gratuidade do TUG
Votação apertada por 5 a 4 garante arquivamento de projeto que tentava ampliar número de idosos 
atendidos gratuitamente pelo TUG; secretário destaca que medida poderia gerar custo inesperado

A idade limite para a gratui-
dade no Transporte Urbano 
de Guaratinguetá foi tema de 
nova discussão na Câmara, 
na segunda-feira (27). Em 
votação de 5 votos favoráveis 
a 4 contra, os vereadores 
acataram o veto do prefeito 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

prefeito sobre a redução os 
vereadores Marcelo da San-
ta Casa (PSD), Rosa Filippo 
(PSD) e Orville Teixeira (PSD). 
Foram favoráveis ao veto do 
Executivo Irene Cobradora 
(PSC), Arilson Santos (PSC), 
Fabrício da Aeronáutica, Ale-
xandra Andrade (PL) e Pedro 
Sannini (PSC). Não votaram 
os vereadores Vantuir Faria 
(MDB) e Dani Dias (PSC), que 
estão de licença médica, e 
Márcio Almeida (PSC), que 
estava ausente.

O projeto de lei também 
citava a alteração da logística 
para a entrada de crianças 
de até cinco anos no trans-
porte público, já que não são 
pagantes, proibindo a passa-
gem por debaixo de catracas 
e sugerindo o embarque 
deste público pela porta de 
desembarque, quando os pais 
ou responsáveis as encontra-
riam dentro do ônibus logo 
após passar pela cobrança 
na catraca. Essa situação, de 
acordo com o veto do Execu-
tivo, poderia causar riscos à 
segurança das crianças.

Com a repercussão do veto 
no município, o subsecretário 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana de Guaratinguetá, Ra-
fael Porto, esclareceu pontos 
do projeto em entrevista ao 
Jornal Atos,  “o veto foi de 
extrema importância, tanto 
na questão de segurança, no 
tocante a entrada das crian-
ças pela porta de desembar-
que, pela porta traseira, que 
é totalmente inviável você 

Ônibus do TUG em um dos pontos de maior movimentação para embarque e desembarque em Guará; benefício é debatido no município

deixar uma criança sozinha 
entrando pela porta traseira 
e o responsável adulto pela 
porta dianteira para reali-
zar o pagamento”, destacou. 
“Essa separação é extrema-
mente insegura, quando você 
deixa uma criança sozinha 
na parte de trás, ela pode 
sair correndo, pode passar 
alguém e pegar, pode descer 
do ônibus no momento que 
está saindo. Nós sabemos 
que criança é imprevisível, 
então, precisa ter a presença 
do responsável, colado, junto 
à criança”, salientou.

Porto explicou a questão da 
gratuidade, segundo ponto 
vetado do projeto de lei. “Já 
com relação a outra questão, 
a da gratuidade de 65 anos 
estendendo até os 60 anos, 
isso gera um custo alto, 
que não estava previsto no 
orçamento, não estava pre-
visto no subsídio que estamos 
efetuando aqui, e inclusive, 
na legislação do subsídio, 
que não trata da questão 
de gratuidade, trata apenas 
dos cartões pagos, dos quais 
apenas uma parte está sendo 
subsidiada”, frisou o secretá-
rio. “Essa gratuidade não foi 
prevista, não há como incluir 
um custo sem essa previsão, 
alguém paga essa conta. Não 
é possível passar esse custo 
para a empresa, em contrato 
que tem com a Prefeitura, 
sem que a empresa nos re-
passe esse custo, e nós não 
temos previsão orçamentária 
para isso”.

Marcus Soliva (PSC) sobre o 
projeto de lei de autoria do 
vereador Nei Carteiro (MDB), 
encaminhado em dezembro 
do ano passado. Uma das mu-
danças propostas reduzia de 
65 para 60 anos a faixa etária 
na gratuidade no transporte 
coletivo.

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação da 
Câmara, composta por Mar-

cio Almeida (PSC), Fabrício 
Dias ‘da Aeronáutica’ (MDB) 
e Arilson Santos (PSC) buscou 
auxílio no departamento 
jurídico da Casa, que emitiu 
parecer favorável ao veto do 
prefeito. Fabrício Dias foi à 
tribuna da Câmara, em nome 
da CCJ, para apresentar o 
parecer jurídico que alega 
inconstitucionalidade por 
erro de iniciativa.

O motivo se deu por conta 
de que a isenção geraria a 
obrigação para a gestão do 
Município recompor o equi-
líbrio econômico-financeiro. 
A votação gerou debate du-
rante a sessão, em especial, 
por parte dos vereadores 
que compõem a bancada da 
oposição. 

Além do autor, Nei Carteiro, 
votaram contra o veto do 

Prefeitura entrega mais de 15 mil uniformes
para alunos da rede municipal de ensino de Pinda
Prefeitura investe R$ 3,6 milhões para aquisição de kits; entrega é feita por cada escola da rede municipal

A secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
iniciou, na última semana, 
a entrega dos kits com uni-
formes para os alunos da 
rede municipal de ensino. 
De maneira simbólica, a 
primeira unidade de ensi-
no a distribuir foi a escola 
municipal Abdias Santiago, 
no Santana.

Em 2023, os kits de uni-
formes contam com dez pe-
ças, um casaco, uma calça, 
duas bermudas/short-saia, 
duas camisetas, uma cami-
seta regata, uma camisa de 
manga comprida, dois pares 
de meia. Ao todo, o investi-
mento é de R$ 3,6 milhões 
para 15,8 mil kits para os 
alunos do ensino infantil ao 
ensino fundamental. Foram 
empregados também R$3,1 
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milhões para materiais 
escolares.

“Com uniforme, as pes-
soas podem ver as crianças 
e saber que se tratam de 
estudantes do município, 
devidamente identificados. 
Qualquer ocorrência ou 
situação que fuja da norma-
lidade pode ser identificada, 
isso aumenta a segurança 
dos estudantes e gera mais 
tranquilidade para os pais. 
Sobre os pais, o uniforme 
ainda ajuda no dia a dia, 
porque é um recurso que 
os pais não precisam uti-
lizar para comprar roupas 
para a criança ir à escola”, 
destacou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Cada escola poderá ela-
borar sua esquematização 
para as entregas dos ma-
teriais e uniformes. Dessa 
forma, os pais devem se 
informar com a direção da 
unidade. A expectativa da 

pasta responsável é que 
ainda no começo deste mês 
as escolas e CMEI’s (Centros 
Municipais de Educação 
Infantil) tenham concluído 

Crianças da rede municipal de Pindamonhangaba receberam uniformes e kits para este ano letivo, com investimento superior a R$ 3,6 mil

Foto: Divulgação PMP

o procedimento. O chefe do 
Executivo salientou também 
que a administração analisa 
a possibilidade de entregar 
tênis para os estudantes. 

“Temos pensado nisso e es-
tamos analisando as condi-
ções para isso, que envolve 
recursos e muita técnica, 
porque os pés das crianças 

nessa idade crescem muito 
rápido. Assim, temos que 
pensar em como fazer e 
solucionar essas questões”, 
finalizou.
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ÀS ÁGUAS DE MARÇO 
EM FEVEREIRO

O país inaugura o ano com tragédias.
Está se transformando em um fato 
natural como o Carnaval.
As “Águas de março”, letra impe-
cável de Tom Jobim, que Carlos 
Drummond de Andrade confessou 
ser incompetente de produzir algo 
semelhante, descreve um verão 
brasileiro que está se transformando 
em tragédia.
As “Águas de março” de Tom Jobim, 
de uma época em que acreditávamos 
que o país daria certo!
Um belo horizonte, vento ventando, 
o fim da ladeira, mas se transformou 
em um poço profundo, o fim do 
caminho.
Nos últimos anos a tragédia se repe-
te: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Baia e agora São Sebastião.
O ritual é sempre o mesmo, pessoas 
desabrigadas, soterradas e mortas.
É pau, é pedra, o fim do caminho!
A visão de helicóptero das autorida-
des responsáveis, a bota suja de lama 
do presidente, visita de moto-esqui 

e o ano que vem novo desastre em 
outro Estado brasileiro. Será assim!
O de São Sebastião foi diferente.
No meio de tanta desgraça será que 
a presença do presidente da repúbli-
ca, governador do Estado e prefeito 
local, de partidos diferentes, se unem 
para avaliar a situação dramática da 
cidade e entorno.
 É uma nova maneira de fazer polí-
tica?
O diálogo e a paz estão retornando 
ao cenário político?
Á promessa de vida em seus corações.
Novos tempos!
Vivemos no mundo da tecnologia, de 
estudos avançados de climatologia, 
recursos disponíveis para se precaver 
dos desastres.
No desastre nas serras fluminenses, 
em 2011, houve desvio de dinheiro 
para a recuperação e prevenção, mais 
que nada, é a lama é a lama em todos 
os sentidos. 
O olhar constrangedor do governa-
dor do Estado do Rio de Janeiro da 
época, Sergio Cabral, avaliando o 
desastre de um helicóptero, tão com-
penetrado como o seu andar, de mãos 
algemadas, rumo ao cumprimento 
da pena de 400 anos, por corrupção. 
Está solto!
Em São Sebastião pelo menos vimos 
os dirigentes políticos tomando 
decisões emergenciais e planejando a 
reparação.

Vidas não se recuperam, somen-
te lembranças, mas que devem se 
transformar em soluções definitivas 
para um flagelo nacional: a falta de 
moradias.
Por que soluções de prevenção não 
são implantadas com antecedência 
para amenizar o desastre?
É o mistério profundo, é o queira não 
queira.
No rosto, o desgosto, é um pouco 
sozinho!
É inacreditável que empresas bra-
sileiras de alta tecnologia, órgãos 
públicos, fotografias de satélite, 
cientistas com expertise para infor-
mar e sugerir não são ouvidos, lidos 
e interpretados, disponíveis para 
oferecem conhecimento para evitar 
tragédias.
 Não são lembrados pelo poder públi-
co municipal!
A sensação de que o desastre é o 
momento para pedir verbas. 
 É verão e todo ano chove!
É o fim do caminho?
Será que as autoridades do municí-
pio nunca imaginaram que um dia, 
desastres desta natureza, poderiam 

acabar legando-os a falta de confian-
ça, credibilidade? 
O uso de sirenes salvando vidas, com 
custo baixo.
Medidas simples como o levanta-
mento de dados (existentes) para a 
confecção de um mapa de risco para 
o município onde vidas podem ser 
evitadas e soluções encontradas para 
amenizar os danos?
Porque o poder público municipal, 
através da Defesa Civil, junto aos 
bairros listados como risco eminente, 
não cria brigadas de escape no mes-
mo estilo das brigadas de incêndio 
nas empresas?
O brigadista, pessoa conhecida no 
bairro com treinamento específico 
poderia cumprir este papel de cida-
dão salvando vidas.
Soluções simples que salvam vidas.
É a promessa de vida no teu coração.
A questão da mudança climática é 
uma realidade e uma preocupação 
mundial o que reforça a necessidade 
de ações imediatas – poder público e 
sociedade – para reverter a situação.
A ciência, o conhecimento, a vontade 
política e o bom senso para evitar 
tragédias de verão.
Das águas de março, é o fim do cami-
nho
São as águas de fevereiro destruindo 
o país
São as águas de março fechando o 
verão

 É pau, é pedra, 
o fim do caminho!

“Que as coisas 
continuem como 

antes, eis a catástrofe”
  Walter Benjamin

Viva Pinda amplia linhas 
do transporte público 
Após reclamações sobre serviços nas ruas, empresa terceirizada 
anuncia novos horários, com duas linhas e melhora no acesso

A empresa responsável pelo 
transporte público de Pindamo-
nhangaba anunciou na sexta-feira 
(3) que o serviço passa a contar com 
novas linhas e horários. As medidas 
tentam amenizar as reclamações 
dos passageiros, que vão desde 
ônibus cheios em horário de pico, 
atrasos e falta de renovação da 
frota, além do valor da passagem, 
que subiu de R$ 4,40 para R$ 5,50.

As mudanças terão início na 
segunda-feira (6). As novidades do 
novo sistema serão implantadas em 
duas etapas. Nessa primeira parte 
serão contempladas a ampliação 
no atendimento ao usuário com 
novos horários em diversas linhas, 
implantação de duas novas linhas 
melhorando o deslocamento e fa-
cilitando o acesso entre as regiões 
mais populosas como Moreira César, 
Zona Leste e Zona Oeste.

A nova distribuição das linhas 
foi feita por meio de uma pesquisa 
de origem e destino, realizada por 
uma empresa contratada pela Pre-
feitura. Os estudos identificaram 
as necessidades de deslocamento 
da população

As mudanças incluem a reorga-
nização do sistema, que terá oito 
linhas com ampliação das áreas 
de atendimento; as linhas terão 
aumento de frequência e contarão 
com ampliação dos horários; os 
números de veículos disponíveis 
para o transporte passarão de 29 
para 35; e a contratação de 28 novos 
colaboradores.

Segundo a diretora de Trânsito, 
Luciana Viana, “todas as linhas tive-
ram alterações com mais horários. 
Tivemos no momento da pandemia 
a redução de horários, mas agora 
com o novo contrato e a nova mode-
lagem o objetivo é ampliar as linhas 
e diminuir o tempo de espera e a su-
perlotação dos ônibus. Por exemplo, 
Moreira César, que trabalhava com 
57 horários, aumentou em quase 
20%, passando para 65”.

A empresa Viva Pinda informou 
que a partir de segunda-feira, a con-
fecção de cartões para os usuários 
será realizada exclusivamente na 
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Galeria Barão Garden, localizada à 
rua Dr. Rubião Jr, nº 55, na sala 15, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 18h.

Próxima etapa – Na segunda fase, 
está prevista a aquisição de novos 
veículos, que já está sendo realizada 
pela empresa. Outra melhoria será a 
modernização do sistema de bilheta-
gem, facilitando o pagamento de pas-
sagens, inclusive com a implantação 
de sistema de reconhecimento fácil 
para estudantes e idosos.

O secretário de Segurança, Fabrício 
Pereira, ressaltou a importância da 
população perceber a necessidade 
do momento de transição. “É um 
momento de adaptação ao novo sis-
tema proposto. Não se trata de algo 
finalizado ou engessado. As questões 
pontuais serão observadas e, caso 
necessário, as adaptações podem 

ocorrer”, explicou. 
Para o segundo semestre, com 

a inauguração do novo terminal 
rodoviário do município, também 
está prevista a chegada de algumas 
linhas e horários sentido Unifunvic, 
para facilitar o acesso dos usuários à 
nova rodoviária.

Reajuste da passagem – A passa-
gem de ônibus não era reajustada 
desde 2019. A tarifa passou de R$ 
4,40 para R$5,50. Segundo a Prefei-
tura, está sendo analisada a redução 
do valor por meio de um projeto para 
subsidiar o custo, que precisa ser 
autorizado pela Câmara.

Operando no município há 18 
anos, a empresa já foi alvo de greve 
de funcionários, durante o ápice da 
pandemia da Covid-19, além de recor-
rentes reclamações por parlamentares 
na Câmara.

Embarque de ônibus do Viva Pinda, na região central da cidade; serviço anuncia melhorias depois da série de reclamações

Foto: Bruna Silva



7 DE MARÇO DE 2023 3

Sobre a Águas Piquete - Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Piquete/SP 
em 2010. A empresa atende a cerca de 13 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso 
da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá 
Saneamento, companhia que está presente em 40 municípios brasileiros e que alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. 

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões 
e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 
municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro 
pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo 
o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu publicamente 
o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, ganhou reconhecimento pela 
excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). No 
mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Mulheres que fazem 
no saneamento básico
Águas Piquete reforça a participação feminina em suas frentes de trabalho

Na próxima quarta-feira, 
8 de março, é comemora-
do o Dia Internacional da 
Mulher, uma data firmada 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) em 1975 
para recordar as conquistas 
sociais, políticas e econômi-
cas das mulheres ao longo 
dos anos. A participação 
feminina vem crescendo em 
diversos setores, entre eles 
no saneamento básico.

A Águas Piquete, empresa 
do grupo Iguá e responsável 
pelo saneamento básico do 
município, reforça a impor-
tância feminina em áreas 
diversas e em setores que, 
anos atrás, seriam ocupa-
dos majoritariamente por 
homens. Por isso, visando 
a diversidade e aperfei-
çoamento dos processos 
seletivos, a Iguá lançou 
metas para aumentar em 
30% a presença de mulheres 
nas operações ainda neste 
ano. Em Piquete, a frente 
das ações operacionais, a 
empresa possui a diretora, 
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Mirian Guillen, que atua no 
saneamento há mais de 17 
anos e acredita que quanto 
maior a distinção na lideran-
ça, maior é o crescimento 
das equipes.

“Hoje no saneamento exis-
tem muitas mulheres atuan-
do em cargos de liderança e 
é incrível como esse número 
vem aumentando. Essa atua-
ção feminina no saneamento 
faz com que sejamos cada 
dia mais respeitadas e tra-
tadas com equidade, é uma 
conquista muito importan-
te. No saneamento temos 
um leque muito grande de 
oportunidades, em diversas 
áreas de atuação em con-
junto com uma quantidade 
muito grande de trabalhos a 
serem feitos. Então, se você 
tem interesse pela área, não 
deixe de considerar essa 
grande possibilidade de de-
senvolvimento de carreira”, 
disse Guillen.

Atuando diretamente com 
as equipes nas ruas, Aman-
da Martins, supervisora 
operacional, destaca o uni-
verso do saneamento como 
dinâmico, desafiador e ao 
mesmo tempo encantador. 

A arte de encantar também 
faz parte da rotina do time 
de clientes, liderado pela 
supervisora Juliana Ferreira 
e atendente Jovanir Santos 
que atuam para reforçar a 
mensagem da importância 
do saneamento básico na 
vida das pessoas. 

A companhia investe em 
ações que preservam o meio 
ambiente e educação am-
biental, trabalhos executa-
dos pelo setor de sustenta-
bilidade liderado pela co-
ordenadora Viviane Hilário 
que atua no compromisso de 
unir a transformação social 
ao cuidado com a natureza 

por meio do saneamento 
básico.

Na área administrativa 
a presença feminina tam-
bém aparece, entre elas na 
comunicação, contratual 
e gestão de gente. “Cuidar 
de gente, sempre tive esse 
olhar. Agora atuando no 
setor de saneamento per-
cebo que as atividades que 
desempenhamos contribui 
muito com esse propósito, 
já que conseguimos auxiliar 
no bem-estar de milhares 
de pessoas e isso me deixa 
muito realizada”, concluiu a 
gestora de recursos huma-
no, Daniela Bruno.

Abandono de Emprego
A Sra.Luziane Liz do Amaral, residente domiciliada na Estrada Vicinal, S/N bairro 
Boa vista, Piquete/SP, CEP 12620-000, solicita o comparecimento do funcionário 
João Paulo, CTPS 99743 Serie 519/MG, para prestar esclarecimento sobre 
sua ausência no trabalho que ocorre desde 01 de Agosto de 2022, seu não 
comparecimento no período de 72 hs a partir desta publicação caracterizará 
abandono de emprego conforme artigo 482, alínea I da CLT
Lorena, 24 de fevereiro de 2023.

 
  
 
 
 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

 

 
Pela presente, nos termos do Estatuto Social da 

ASSOCIAÇÃO FREI GALVÃO DE AMPARO À INFANCIA E A 
JUVENTUDE DE GUARATINGUETÁ, portadora de CNPJ/MF 
sob n. 01.481.588/0001-05, instituída, em 19 de setembro de 
1.996, sediada nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, na 
Estrada Professor Andre Alckmim Filho, s/n, bairro dos Motas, 
registrado no livro A-2, às fls 194v, sob n. 601 (seiscentos e um) 
do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica de Guaratinguetá,  nos termos dos artigos 
13º, 15º e 16º do estatuto, convocamos aos associados para 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 20 de 
março de 2.023, para alteração do estatuto social, que será 
realizada em sua sede, as 19:30 horas em primeira convocação, 
e as 20:00 horas em segunda convocação. 

 
Guaratinguetá 06 de março de 2.023 
 
 

Francisco José de Melo Rogerio  
                Presidente 

 

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

Tomada de Preço n° 33/2022 - Proc. Nº 649/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 33/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para a reforma do imóvel 
destinado ao CRE – Centro de Recursos Especiais, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra.
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 que as empresas OSAKA CONSTRUTORA EIRELI e W.B. PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME foram HABILITADAS e as empresas CONSTRUTORA 
ISRAEL LTDA e RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA foram INABILITADAS.
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
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 61//2022 – PE 67/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Aquisição de 
equipamentos: bomba centrífuga, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no contrato e no Termo de Referência.
CONTRATADA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA – CNPJ: 03.440.213/0001-22. 
Vencedora do item 01. VALOR TOTAL: R$ 26.235,00 (vinte e seis mil duzentos e trinta e 
cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 06/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP Nº 37/2022 - PROC. Nº 670/2022-SUP.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças e acessórios para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 
de Lorena, pelo período de 12 meses.
CONTRATADA: BME PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 45.438.927/0001-46 - 
Vencedora dos itens: 1, 9, 14, 31, 34, 38, 46, 51, 68, 70, 71, 77 e 78. Valor total: R$ 
321.812,50 (trezentos e vinte e um mil e oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).
CONTRATADA: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI – ME - CNPJ: 22.713.728/0001-01. Vencedora dos itens: 5, 11, 13, 30, 32, 
33, 35, 50, 67, 69 e 72. Valor total: R$ 252.800,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e 
oitocentos reais).
CONTRATADA: RICARDO JULIANO FRANK ROSA – ME - CNPJ: 59.522.599/0001-76.
Vencedora dos itens: 6, 7, 17, 19, 28, 42, 43, 44, 48, 52, 56, 65, 81, 82 e 84. Valor total: 
R$ 347.600,00 (trezentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais).
CONTRATADA: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
19.116.488/0001-45. Vencedora dos itens: 2, 4, 36, 39, 41 e 73. Valor total: R$ 87.600,00 
(oitenta e sete mil e seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de PROPOSTA DE PREÇO:

Tomada de Preços n° 03/2023 - Proc. Nº 47/2023
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS da 
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de engenharia para recapeamento asfáltico da Rua João 
Renaudin (Trecho 02), Bairro Olaria – 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 aprovação das 
propostas de preços do Edital, decidem que as empresas 
R2 PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP, 
TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, 
S.O.PONTES ENGENHARIA LTDA E 
KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA tem suas propostas APROVADAS.
Sendo assim fica a seguinte classificação das pospostas: 
KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA no valor de R$ 172.079,52 – 1º lugar/
vencedor
TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA no valor de R$ 180.163,97 – 2º lugar
S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA no valor de R$ 182.493,18 – 3º lugar
R2 PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP no valor de R$ 193.581,46 – 4º lugar

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
Nota Julgamento de PROPOSTA DE PREÇO:

Tomada de Preços n° 29/2022 - Proc. Nº 608/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS 
da TOMADA DE PREÇOS N° 29/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO tipo II, situado à Rua Dr. 
Francisco Azevedo Nunes, 25 – Jardim Margarida.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise da proposta de 
preço da empresa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI decidem APROVAR sua proposta 
no valor de R$ 371.272,10 com isso a tornando vencedora do certame.
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 75/2023-SUP; 1245/2023-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL, localizada na Av. Afonso 
Pena, nº 3924, Sala 205, Bairro Cruzeiro, CEP: 30130-009, Belo Horizonte/MG, endereço 
eletrônico: vitual.saude@yah00.com.br, telefones: (31) 3226-8547 e (31) 9608-0082, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.021.593/0001-99, cujo objeto consiste na aquisição 
de kits nutrição: pratos com réplica de alimentos educativos para ações de nutrição nas 
unidades de saúde, atendimento domiciliar, NASF e programas Crescer Saudável e 
Saúde na Escola. Data da assinatura: 06/03/2023.

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 76/2023-SUP; 695/2023-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa MEGA 
MARKET INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, localizada na Av. dos Dourados, n.o 
880, Florianópolis/SC, CEP: 88.053-410, endereço eletrônico contato@megamarket.com.
br, telefone (48) 99146-9477, inscrita no CNPJ/MF sob o no 38.729.264/0001-53, cujo 
objeto consiste na aquisição de um computador servidor para a Secretaria de Saúde. 
Data da assinatura: 06/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 82/2023-SUP; 1783/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 25, inciso II c/c art.13, III e VI, da lei supracitada, para 
contratação da empresa ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA EPP, localizada 
na Rua José Bonifácio, nº 494, Centro, Araçatuba/SP, CEP 16.010-380, endereço eletrônico: 
organizacaopaulista@hotmail.com, telefone (18) 3305-5472, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 33.536.785/0001-70, inscrição estadual 332.147.310-110, cujo objeto consiste 
na contratação de serviços de realização de Curso Presencial para a Secretaria de 
Finanças – As Retenções na Fonte para Órgãos Públicos Municipais e a Decisão do STF 
sobre retenções no Imposto de Renda nos Municípios, melhore sua Arrecadação (IRRF/
PIS-PASEP/CONFINS/CSLL/INSS/ISS), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no projeto básico e na proposta. Data da assinatura: 02/03/2023.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

OBJETO: “

”

– –

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - RETIFICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 042/2023 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
PARA OS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Abertura: 07/03/2023 – Sessão Pública: 17/03/2023 – 09:30h. 
 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da 
data de abertura.  
 

 
Cruzeiro, 06 de março de 2023. 

 
 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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Câmara de Potim 
adia votação do 
projeto de reajuste 
para os servidores

A Câmara de Potim adiou 
a votação do projeto de lei 
complementar, enviado 
pelo Executivo, que trata 
do reajuste salarial dos ser-
vidores, equipara o piso do 
magistério ao valor federal, 
além de aumentar o valor 
do vale alimentação. O tex-
to deveria ter sido votado 
na sessão da quarta-feira 
(1), mas acabou recebendo 
pedido de vistas.

De acordo com a pro-
posta, os servidores devem 
receber aumento com base 
no índice de inflação do 
ano passado, de 5,79%. Os 
funcionários do magistério 
terão reajuste de 14,95% 
para equiparação ao piso 
nacional.

O texto define também 

Andréa Moroni
Potim

o valor do vale alimentação 
de todos os servidores em 
R$285. Segundo a Prefeitu-
ra, o impacto no orçamento 
municipal com os reajustes 
será de 21% em 2023.

O vereador Márcio de 
Cássio Raymundo (PCdoB) 
explicou que os vereadores 
decidiram não votar o projeto 
porque vão sugerir modifica-
ções ao Município. “Nós não 
somos contra o projeto, o que 
sugerimos é que o Executivo 
separe os assuntos em pro-
jetos distintos. Nesse atual, 
nós temos quatro assuntos 
em um único texto”.

Marcinho destacou que o 
adiamento da votação para 
a próxima sessão, no dia 15 
de março, não trará prejuízos 
para os servidores. “O au-
mento será retroativo, pago 
na folha de março, então 
os funcionários não terão 
prejuízos”.

Foto: Reprodução PML

Prefeitura entra na fase final 
da construção do Centro de 
Eventos que ficará às margens 
da Rodovia Dutra em Lorena
Prefeito Sylvio Ballerini projeta conclusão entre março e abril; 
obra recebe investimento municipal superior a R$ 3 milhões 

A Prefeitura de Lorena anun-
ciou no último fim de semana 
que a obra de construção do 
Centro Municipal de Eventos 
entrou em sua última etapa.  
Retomada pela atual gestão 
municipal, a edificação con-
ta com um investimento de 
R$3,073 milhões.

O avanço de fase da obra foi 
revelado pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) em um vídeo 
publicado na tarde da sexta-
-feira, dia 24, na página oficial 
da Prefeitura no Facebook. Na 
postagem, o chefe do Executivo 
informa que a expectativa é 
que o espaço público seja inau-
gurado entre o fim de março e 
o início de abril. 

Localizado na estrada mu-
nicipal Chiquito de Aquino, no 
bairro Santa Lucrécia, próximo 
à rotatória do Eco Valle Sho-
pping, o Centro de Eventos teve 
sua construção iniciada no fim 
de janeiro de 2020, época em 
que a cidade era administrada 
pelo então prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido). Entretan-
to, a obra foi paralisada em 14 
de dezembro de 2020 devido 
ao vencimento do contrato 
firmado entre o Município e a 
empresa Marprado Construção 
Civil Ltda EPP, contratada para 
a execução do serviço. À época, 
o antigo governo municipal 

Da Redação
Lorena

O futuro Centro Municipal de Eventos entrou em sua última etapa; Lorena investe para finalizar estrutura

R$2,103 milhões de investi-
mento por parte do governo 
de Marcondes. Segundo a chefe 
da pasta, a empresa contratada 
para finalizar a obra, a Osaka 
Construtora Eireli, atualmente 
está empenhada em concluir 
os 15% restantes dos serviços 
necessários para a inauguração 
da unidade. “Estamos com 85% 
da obra feita, restando apenas 
as conclusões dos trabalhos de 
implantação do sistema de pre-
venção e combate a incêndios, 
pintura e instalações elétricas 
e do sistema de drenagem. O 
Centro contém uma área co-
berta de mais de 1 mil m² com 

informou que a terceirizada 
não conseguiu concluir a obra 
dentro do prazo estabelecido 
contratualmente. Com sua 
construção, retomada pela ges-
tão de Ballerini no início do ano 
passado, o espaço público de-
verá sediar eventos culturais e 
religiosos como as tradicionais 
festas de aniversário de Lorena, 
Padroeira e das Nações.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento Urba-
no, Rosana Reis, a gestão muni-
cipal está aplicando R$ 970 mil 
na conclusão da construção do 
Centro de Eventos, que em sua 
fase inicial já havia recebido 

marquise, sanitários, depósito 
e cozinha. Na parte aberta, ele 
conta com uma praça livre, an-
fiteatro, estacionamento para 
cerca de cem veículos, deck 
contemplativo que circunda 
um lago artificial, academia ao 
ar livre, playground e pequenas 
praças de convivência”, deta-
lhou Rosana. 

Com quase 13 mil m², a área 
que abriga o Centro foi doada 
em 2016, pelo engenheiro 
civil, professor e empresário 
italiano, Eugênio Boffi, especi-
ficamente para a construção de 
um local adequado para sediar 
eventos abertos à população.


