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Polícia Militar e Prefeitura se reúnem para a
implantação do programa Vizinhança Solidária
A comunidade do Bairro Industrial

recebeu na noite de quarta-feira, dia 10,
uma audiência com o Comando da Polí-
cia Militar de Casa Branca e a Prefeitura
Municipal para a implantação do progra-

ma Vizinhança Solidária. O encontro com
a comunidade aconteceu na EMEB Prof.
Theodoro Volponi.

O programa, uma iniciativa da Polí-
cia Militar, tem o objetivo de resgatar a

percepção de segurança na comunidade
e vizinhos (dentre eles um tutor) se apro-
ximarem uns dos outros, afastando a in-
diferença com o próximo. Além disso, pe-
riodicamente a PM e os moradores farão

contato estreitando relações e permitin-
do que a polícia conheça os reais proble-
mas de segurança pública para providên-
cias e soluções.

Dos 16 municípios da região do 24º
BPMI, atualmente somente São João da
Boa Vista possui este programa.

O sucesso do programa Vizinhança
Solidária leva em conta também uma
série de ações de prevenção, entre elas a
zeladoria do bairro, como praças bem
iluminadas, limpeza de terrenos (evitan-
do mato alto), entre outras medidas. Um
dos programas implantados pela atual
Administração Municipal, o Bairros em
Ordem, tem realizado uma força tarefa
para limpeza, Tapa-Buracos, sinalização
de trânsito e outras melhorias.

Está programada uma próxima reu-
nião para o dia 18 de fevereiro, às 19h,
com a comunidade para a adesão ao pro-
grama.Programa vai aproximar a comunidade e a PM Polícia Militar explicou aos moradores como funciona o programa

SAMU de Casa Branca ganha nova ambulância
Após pedido da Administração Muni-

cipal, Casa Branca foi contemplada pelo Mi-
nistério da Saúde com uma nova ambulân-
cia para o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU).  A entrega do veículo
aconteceu no último dia 4 de janeiro.

O objetivo é substituir todas as am-
bulâncias que têm até cinco anos de cir-
culação sem renovação. Um fator impor-
tante para que Casa Branca fosse contem-
plada é o funcionamento regular da base
do SAMU 192, que atende os critérios es-
tabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A viatura, que é totalmente equipa-
da com aparelhos de última geração, irá

auxiliar os trabalhos dos socorristas da ci-
dade. Os profissionais do SAMU atendem
diversas ocorrências de pessoas com pro-
blemas de saúde, acidentes e vítimas de
violência.

A equipe do SAMU de Casa Branca é
formada por um motorista e um técnico.
O motorista também é um técnico de
enfermagem. O médico fica na Base de Pal-
meiras. A solicitação de atendimento é
feita pelo 192 e as chamadas caem na
Central de São João da Boa Vista. Lá o
atendimento via telefone é feito por um
médico responsável pela triagem e que
encaminha a ambulância para o resgate. Nova ambulância do SAMU

Veículo está equipado com aparelhos
modernos
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Prefeitura solicitou mais unidades do Via Rápida Emprego na cidade

Administração Municipal
pleiteia cursos

profissionalizantes
para a cidade

Representantes da Administração
Municipal de Casa Branca estiveram no
último dia 10 em São Paulo com o de-
putado estadual Fernando Capez e com
o vice-governador e secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Márcio França, para
pedir a destinação de unidades móveis
do programa "Via Rápida Emprego"
para a cidade.

A Administração Municipal ressal-
tou que, devido à crise financeira e a

queda no nível de emprego no municí-
pio, a destinação do programa ajudará
os jovens e as pessoas que buscam re-
colocação no mercado de trabalho atra-
vés dos cursos de aperfeiçoamento e ca-
pacitação.

Na ocasião, a Prefeitura de Casa
Branca também entregou um pedido de
verba para o fortalecimento da Opera-
ção Tapa-Buracos no município, que
busca atingir toda a cidade de Casa
Branca.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Casa Branca comunica a
quem possa interessar que referente a Concorrência Pú-
blica nº 03/2017 - Processo nº 112/2017, Objeto: OUTOR-
GA DE CONCESSÃO DO LOTE ÚNICO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO
MUNICÍPIO DE CASA BRANCA (SP), resposta aos questio-
namentos enviados:

Pergunta 1:
Na planilha de plano de negócios que é nosso guia da

licitação, onde temos que precificar no máximo de R$ 9,94
porem na planilha foi contemplado o valor do diesel a R$
2,48 o litro, entretanto este valor não é aplicado mais no
mercado devido todos os reajustes que aconteceram no
ano de 2017.

REALIZAÇÃO COMERCIAL em seu item B) INSTRUÇÕES PARA
ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA está descrito: Os valo-
res referem-se ao primeiro ano da concessão, nas condições
operacionais plenas previstas e com valores na data base
de maio de 2017.

Portanto, está bem claro que a proposta comercial de-
verá ser elaborada pela licitante, com preços dos insumos
referência MAIO de 2017 para a cálculo da planilha de cus-
tos e do fluxo de caixa.

 Pergunta 2:
Conforme preconizado em edital é garantido o quanti-

tativo mínimo de 11.250 passageiros pagantes pelo muni-
cípio, toda via o item 7 da Clausula XIII da minuta de con-
trato estipula que todo superávit será repassado ao muni-
cípio, neste sentido, todo quantitativo de passageiros aci-
ma deste numero deverá a tarifa de R$ 2,50, ser repassada
ao município?  Se não, a empresa ficará apenas com o valor
de R$ 2,50 da tarifa ou receberá a tarifa de passagem mais
tarifa de remuneração?

 Resposta:
Conforme o disposto no Anexo XII do Edital -  INSTRU-

ÇÕES PARA REALIZAÇÃO COMERCIAL em seu item C) Valor
da Tarifa Pública e Valor Máximo da Tarifa de Remuneração:

O quadro a seguir demonstra a somatória das receitas
oriundas da tarifa pública e

Subsídio:
Arrecadação Mensal com tarifa pública: R$  28.125,00
Subsídio Mensal: R$  83.700,00
Arrecadação Mensal Total: R$ 111.825,00
 Também como pode ser analisado na Planilha Tarifá-

ria e no Fluxo de Caixa do Anexo XI do Edital, a arrecadação
máxima da operação, valor que deverá ser a receita total
operacional da operação, necessária para a cobertura dos
custos operacionais, depreciação e remuneração do capi-
tal investido e tributos incidentes sobre a receita operaci-
onal., alcançara o valor mensal máximo de R$ 111.825,00,
o que dividido por 11.250 (passageiros equivalentes) che-
gará a uma tarifa máxima de remuneração de R$ 9,94.

 Portanto, a empresa vencedora do processo licitató-
rio, que se tornara Concessionária do serviço terá sua re-
muneração mensal garantida pela tarifa de remuneração
ofertada X o número de passageiro equivalente transpor-
tado mensalmente, até o limite de R$ 111.825,00. Se a tari-
fa pública arrecadada na catraca mensalmente for superior
a R$ 111.825,00, o sistema será superavitário e esse supe-
rávit será repassado para a Prefeitura. Mas se arrecadação
da tarifa pública ser inferior que a arrecadação da tarifa de
remuneração ofertada X passageiros equivalente transpor-
tados, está garantido o subsídio ao Concessionário.

 Pergunta 3:
No edital consta um número cerca de 10 vezes

(105.250) maior de não pagantes em comparação aos pa-
gantes, este número está correto? No que se baseia tal nú-
mero? Uma vez que conforme dados censo a população da
cidade é de 28 mil habitantes, não entendendo esta empre-
sa o quantitativo tão alto de não pagantes.

 Resposta:
Os dados de passageiros totais transportados constan-

tes no Anexo II, são dados estimados, conforme estudos da
Prefeitura. Mas esses dados são meramente informativos,
não interferindo na formulação da proposta comercial.

Casa Branca, 05.01.2018

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

Hoje o valor praticado pela Petrobras que é o fornece-
dor mais barato que temos no mercado é 2,8612, onde a
diferença de custo sobe para R$ 54.061,00 a mais por ano.

Neste sentido, este valor poderá ser readequado para
realidade do mercado? Se sim, o valor máximo admitido
também sofrerá reajuste? Cabe salientar que esta diferen-
ça no valor altera a formação dos custos.

Resposta:
Não, o valor máximo da tarifa de remuneração a ser pro-

posta pelo licitante deverá igual ou menor de R$ 9,94.
Conforme disposto no item 13.1 do corpo do Edital: 13.1

- A tarifa de remuneração inicial, a vigorar no Sistema Inte-
grado de Transporte Coletivo, será aquela proposta pela Li-
citante Vencedora, sendo que os preços e valores que em-
basaram a sua formação, bem como a composição da tarifa
de referência estabelecida pelo município. Portanto, para
os fins e efeitos da presente licitação, Edital e Contrato, a
data-base dos reajustes será o mês de MAIO de cada ano.

Também conforme disposto na CLÁUSULA XIII da mi-
nuta do Contrato de Concessão: Item 10.O valor da tarifa
de remuneração será objeto de reajuste anual, sempre no
mês de maio, tendo em vista que o orçamento da proposta
é referente a maio de 2.017, em função de modificações nos
preços unitários de insumos que consolidam a oferta des-
ses serviços.

 Por último, no Anexo XII do Edital – INSTRUÇÕES PARA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

A Prefeitura Municipal de Casa Branca comunica a quem

possa interessar que o Pregão Presencial nº 85/2017

Processo nº 144/2017, Objeto: Contratação de empresa

para o fornecimento de computadores para utilização na

Universidade Virtual do Estado de São Paulo, no Município de

Casa Branca, está sendo SUSPENSO por motivo de alteração

no edital.

Casa Branca, 11.01.2018.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA

PREFEITO MUNICIPAL

A Administração Municipal de Casa Branca pro-
tocolou, junto a Secretaria de Planejamento e Ges-
tão do Governo do Estado de São Paulo, solicita-
ção de verbas para obras de pavimentação e in-
fraestrutura na cidade.

O projeto, que está em fase de desenvolvimen-
to, prevê a revitalização da entrada principal da
cidade, com recapeamento das avenidas José Beni
e Capacete de Aço, além de contemplar o contor-
no do antigo pátio da Fepasa, com acesso pela rua
Altino Arantes e parte do Jardim Macaúba.

Segundo a Administração Municipal, essa so-
licitação, que foi feita pessoalmente junto ao se-
cretário estadual de Planejamento e Gestão, visa
estreitar os laços com o governo estadual buscan-
do sempre soluções conjuntas para trazer recur-
sos e aprimorar a qualidade de vida dos muníci-
pes de Casa Branca.

Prefeitura busca recursos para pavimentação e
infraestrutura junto ao governo do Estado

Avenida José Beni

Avenida Capacete de Aço

Contorno antigo do Pátio da Fepasa

Jardim Macaúba


