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A Prefeitura de Itapetininga entregou nesta segun-
da-feira (7), as obras de revitalização da Lagoa “Regina 
Freire” - popularmente conhecida como “Lagoa da 
Chapadinha”, um trabalho cooperativo e multidis-
ciplinar das Secretarias de Transito e cidadania , 
Educação, Gabinete, Meio Ambiente, Obras, Serviços 
Públicos e Guarda Civil Municipal, que enfatiza o com-
promisso da gestão para com o desenvolvimento do 
lazer e o bem estar da população itapetiningana. 

 
Localizada no bairro da Chapadinha, a Lagoa 

“Regina Freire”, ponto de lazer e diversão de famílias 
que buscam um ambiente agradável e harmonioso, 
passou por obras de revitalização, para proporcionar 
lazer, bem estar, diversão e segurança aos visitantes. 

Recentemente foi instalado um parquinho infan-
til no local, para proporcionar às crianças brinca-
deiras divertidas, saudáveis e seguras. A “Lagoa da 
Chapadinha” conta, ainda, estacionamento e banhei-
ro público. 

Obras
Os trabalhos desenvolvidos pelas equipes da gestão 

MULTIDISCIPLINAR

ITAPETININGA ENTREGA OBRAS DE 
REVITALIZAÇÃO DA LAGOA “REGINA FREIRE”

municipal envolvem a construção de locais ade-
quados para o comércio de alimentos. O objetivo é 
proporcionar melhores condições de organização 
e higiene aos comerciantes e clientes.

A Lagoa recebeu restauração arbórea, replantio 
da vegetação ao redor do lago, plantio 20 árvores 
ipês - das espécies roxas, amarelas e brancas -, e 30 
mudas frutíferas, como jabuticaba, pitanga, goia-
ba, ameixa, etc. 

Os materiais utilizados na produção das obras 
são provenientes de reutilização das coletas no 
Ecoponto, local público destinado ao descarte 
correto de resíduos, que realiza esta seleção des-
de o início dos trabalhos na Lagoa “Regina Freire”. 
Foram reciclados pneus, madeiras e outros mate-
riais que, após passarem por uma triagem e prepa-
ração, são reaproveitados como lixeiras ecológicas 
e estrutura de madeira para recreação.

A partir do trabalho de reaproveitamento de 
pneus, foi possível à Prefeitura em conjunto 
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da Secretaria de Educação, criar o projeto “Lixeira 
Ecológica”, que promove a alunos da rede municipal 
aulas de educação ambiental –, coordenados e moni-
torados por professores e auxiliares, as crianças têm a 
oportunidade de unir a teoria à prática. De acordo com 
uma contabilização da Secretaria do Meio Ambiente, 
já foram reciclados 1248 pneus em toda a cidade.

Na Lagoa “Regina Freire” não foi diferente. Em uma 
união entre a Prefeitura e estudantes da EMEF “Profª 
Maria Aparecida da Silva Brisola Franci”, foram entre-
gues diversas lixeiras ecológicas, a fim de preservar 
e manter a limpeza do local. A ação, realizada em 
2018, integrou as Secretarias da Educação e do Meio 
Ambiente, com o apoio da Guarda Civil Municipal.

Segurança
O posto da Guarda Civil Municipal também integra 

as obras que serão entregues, a fim de proporcio-
nar ordem e segurança as famílias. De acordo com o 
Comandante da GCM (Guarda Civil Municipal), a uti-
lização da lagoa para nadar é proibida por questões 
de segurança e ambientais. Aos fins de semana, o 
efetivo está ali para dar orientação e evitar possíveis 
acidentes ou afogamentos. A guarda entende que as 
pessoas gostariam de nadar, mas é proibido e o dever 
é oferecer segurança para que nenhum incidente pos-
sa atrapalhar a diversão das famílias. O local possui 
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placas de orientação sobre as proibições. 

Regina Antonia Liberal Valentino Freire
Nasceu em Itu, interior de São Paulo, em 1952. 

Formou-se Engenheira Florestal pela Escola Superior 
de Agricultura “Luíz de Queiróz” da Universidade de São 
Paulo em 1977, dando continuidade à sua formação 
tornando-se Mestre em Engenharia Florestal pela mes-
ma Universidade em 2001.

Desenvolveu suas atividades voltadas à Educação 
Ambiental em Piracicaba e a partir de 1995 em 
Itapetininga onde atuou destacadamente nesta área. 
Casou-se com o Sr. Antonio Orlando da Luz Freire Neto 
e dessa união nasceram os filhos Carlos Eduardo, Nina, 

Alexandre, Luiz, Mariana e Talita Valentino Freire. 

Foi pesquisadora científica do Instituto Florestal da 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

Participou da criação do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) de Itapetininga 
onde atuou, por vários anos, como Conselheira repre-
sentando o Instituto Florestal. 

Nessa linha sempre, em datas relacionadas ao meio 
ambiente, promoveu encontros e palestras junto à 
rede escolar do município. Atuou como Conselheira 
junto ao Conselho Consultivo da Floresta Nacional 
de Ipanema do IBAMA, representando a Secretaria do 
Meio Ambiente, entre outras atividades. 
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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA  DE CHAMAMENTO PUBLICO COM BASE NO ART.30-VI
 DA LEI 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2019

I. DA  NECESSIDADE DO OBJETO

A Comissão de Seleção instituída por meio da Portaria nº 506  , publicada no Semanário Oficial da 
Prefeitura Municipal de Itapetininga na data de 08 de novembro de 2016 , destinada a analisar e 
firmar parcerias entre a Prefeitura Municipal e as Organizações da Sociedade Civil  por intermédio 
da Secretaria Municipal de Promoção Social  para o exercício de 2018 , em regime de mútua cola-
boração para consecução de finalidades de interesse público e reciproco , mediante a execução de 
atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos inseridos em Termo de 
Colaboração , Termo de Fomento ou em Acordo de Cooperação , Opinou  pela parceria –modalida-
de Termo de Fomento  com a seguinte Organização da Sociedade Civil:

   ENTIDADE          CNPJ

 CASA – Centro de Apoio Social ao Adolescente 033.428.411/0001-70

II - DA DISPENSA DO CHAMAMENTO

A decisão da comissão se deu com base no ART.30 da Lei 13019/2014, alterada pela Lei 13204/2015 
que regulamentam o processo de dispensa da realização do Chamamento Público, conforme: 

a) No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de 
relevante  interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias;
b) Nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à 

paz social;
c) Quando se tratar da realização de programa de proteção  a pessoas ameaçadas ou em situação 

que possa comprometer a sua segurança;
d) (vetado)
e) (vetado)
f) (vetado)
g) No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência so-

cial, desde que executadas por organização  da sociedade civil previamente credenciadas pelo ór-
gão gestor da respectiva política.
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JUSTIFICATIVA

                  Alinhado a Política Nacional de Assistência Social e aos demais diplomas normativos re-
gentes da Promoção da Assistência Social, o ajuste  a ser formalizado  junto a referida  Organização 
da Sociedade Civil, que presta Serviço de Proteção Social Básica, através do Projeto de Iniciação a 
Técnicas Agropecuárias , com oferta de 140 vagas para adolescentes e jovens, na faixa etária de 14 
a 17 anos e 11 meses, em situação de vulnerabilidade e risco social, cujo objetivo é a  orientação e 
o encaminhamento  para o Primeiro Emprego. 
               Trata-se de um serviço de extrema relevância para o município, pois é o único que, diante da 

vocação agropecuária da região, prevê uma grade de atividades que visa a qualificação, formação e 
certificação de jovens, para o mercado de trabalho. É importante destacar que a proposta atenderá 
com sua totalidade de vagas (140) o público inserido no Cadastro Único.
               Cabe informar que a referida Organização possui uma estrutura física adequada e adaptada 

ao projeto apresentado, bem como um quadro de profissionais devidamente capacitados para as 
ações, as quais são consideradas especializadas, sendo estas ofertadas através de oficinas, cuja me-
todologia é de responsabilidade do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Além disso, 
possui estreita parceria com empresas que oferecem transporte e plano de saúde para o público 
alvo.
             A formalização desta parceria se dará por meio de Termo de Fomento, instrumento por meio 

do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com Organizações 
da Sociedade Civil, para consecução de metas e finalidades de interesse público e recíproco pro-
postas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
III - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
              Nos procedimentos administrativos para formalização das parcerias, a Administração terá 

o dever de verificar os requisitos de habilitação, atendendo ao Parecer Uniformizador estabelecido 
pela Administração Pública.
IV-CONCLUSÃO
         Diante do acima exposto, deferimos a formalização do Termo de Fomento  com a Organização 

da Sociedade Civil , acima citada para a realização do Plano de Trabalho , sem a realização do 
Chamamento Público.
        Encaminhem-se os autos à Assessoria de Comunicação para as medidas previstas no parágrafo 

1º e 2º do artigo 32 da Lei 13.204/2015.
       Após, decorrido o prazo, remeta-se os autos à Secretaria Municipal de Promoção Social para as 

demais providências.

 Itapetininga, 07 de janeiro de 2019

         TAMARA N.NOGUEIRA PEREIRA PINTO   ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                           MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

VANESSA MARIA PONTES DA SILVA CYRINEU
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO COM BASE NO ART.30-VI DA LEI 
13.019/2014, ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2018

I. DA NECESSIDADE DO OBJETO

A Comissão de Seleção instituída por meio da Portaria nº 506  , publicada no Semanário Oficial 
da Prefeitura Municipal de Itapetininga na data de 08 de novembro de 2016 e Portaria 365, na 

data de 27 de julho de 2018, destinada a analisar e firmar parcerias entre a Prefeitura Municipal e 
as Organizações da Sociedade Civil  por intermédio da Secretaria Municipal de Promoção Social  
para o exercício de 2019 , em regime de mútua colaboração para consecução de finalidades de 

interesse público e reciproco , mediante a execução de atividades ou projetos previamente esta-
belecidos em planos de trabalhos inseridos em Termo de Colaboração , Termo de Fomento ou em 

Acordo de Cooperação , Opinou  pela parceria –modalidade Termo de Fomento  com a seguinte 
Organização da Sociedade Civil:

            ENTIDADE          CNPJ

    Instituição Nosso Lar 00403.179/0001-28

II- DA DISPENSA DO CHAMAMENTO

A decisão da comissão se deu com base no ART.30 da Lei 13019/2014, alterada pela Lei 13204/2015 
que regulamentam o processo de dispensa da realização do Chamamento Público, conforme: 

a) No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de 
relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias;

b) Nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à 
paz social;

c) Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situa-
ção que possa comprometer a sua segurança;

d) (vetado)
e) (vetado)
f) (vetado)
g) No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência 
social, desde que executadas por organização da sociedade civil previamente credenciadas pelo 

órgão gestor da respectiva política.
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JUSTIFICATIVA
           Itapetininga possui uma estrutura de serviços de acolhimento composta por três unidades 
distintas, sendo duas privadas e uma pública. Sendo que todas possuem estatutos próprios que 

definem as especificidades do atendimento. 
         Assim sendo, verifica-se a necessidade da implantação de um novo serviço que contemple 

o atendimento de adolescentes, na faixa etária de 18 a 21 anos, oriundos da rede de acolhimento 
institucional, com vistas a construção e fortalecimento de vínculos comunitários, integração, par-
ticipação social, a autogestão e autonomia deste público que se encontra em processo de constru-

ção de novo projeto de vida.
Trata-se de um serviço já tipificado e especificado na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, Resolução 109/2009, como República e se constitui um Serviço da Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade, que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos 
de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pesso-
al e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de 

moradia e auto sustentação. 
Trata-se de uma proposta diferenciada apresentada pela Instituição Nosso Lar, de  serviço de aco-
lhimento institucional,  por ter uma dinâmica que problematiza cotidiano individual e coletivo, 

impulsionando para uma vida autônoma, o qual  oferecerá proteção, apoio e moradia subsidiada 
a jovens maiores de 18 anos, oriundos da Rede de Acolhimento de Itapetininga,  que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade e risco social, com os vínculos familiares rompidos ou ex-

tremamente fragilizados e que ainda necessitam de orientações para a construção da autonomia, 
com vistas à autossustentabilidade.

Recentemente identificamos junto à população acolhida de que existe nas Instituições de 
Acolhimento uma demanda reprimida de adolescentes com poucas perspectivas de reintegração 
familiar, com necessidade de desenvolvimento e/ou aprimoramento de suas habilidades profis-

sionais, entre outras, com vistas à conquista da autonomia imprescindível à inclusão em todos os 
aspectos. 

Verifica-se que tal demanda vem despontando, considerando que alguns jovens ainda perma-
necem nas Instituições até os 18 anos, cujo perfil se enquadra nos critérios de elegibilidade para 
a República, fato este que justifica a implantação deste serviço, uma questão também apontada 

pela Vara da Infância e Juventude, que através do Processo nº 0004327-64.2017.8.26.0269 (cópia em 
anexo), estabeleceu a necessidade de implantação do respectivo serviço, com um prazo mínimo.

Sensibilizados com a referida problemática, destacamos a Instituição Nosso Lar que apresenta 
proposta para a execução deste serviço. 

Ressaltamos que, atualmente, a Organização se destaca pela qualidade no atendimento a criança 
e adolescente, em sua capacidade técnica operacional e dispõe de vasta experiência na respectiva 

área.
Trata-se de uma proposta que sob a supervisão de uma equipe técnica de referência a ser con-

tratada contribuirá com a gestão coletiva de duas moradias, divididas por gênero, além do acom-
panhamento psicossocial do jovem, propiciando aos mesmos, de forma gradual, a construção de 

um projeto de vida, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a integração social.
           A formalização da respectiva parceria será realizada através de Termo de Fomento, ins-

trumento   utilizado nos ajustes estabelecidos pela administração pública com Organizações da 
Sociedade Civil, para consecução de metas e finalidades de interesse público e recíproco, propos-

tas por organização da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
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III - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

              Nos procedimentos administrativos para formalização das parcerias, a Administração 
terá o dever de verificar os requisitos de habilitação, atendendo ao Parecer Uniformizador estabe-

lecido pela Administração Pública.

IV-CONCLUSÃO

         Diante do acima exposto, deferimos a formalização do Termo de Fomento  com a 
Organização da Sociedade Civil , acima citada para a realização do Plano de Trabalho , sem a rea-

lização do Chamamento Público.
        Encaminhem-se os autos à Assessoria de Comunicação para as medidas previstas no pará-

grafo 1º e 2º do artigo 32 da Lei 13.204/2015.
       Após, decorrido o prazo, remeta-se os autos à Secretaria Municipal de Promoção Social para 

as demais providências.

                                                             Itapetininga, 07 de janeiro de 2019

 TAMARA N.NOGUEIRA PEREIRA PINTO   ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
 MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                    MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

VANESSA MARIA PONTES DA SILVA CYRINEU
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
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EDITAL DE REABERTURA DA CONCORRENCIA 05/2018

 A presente licitação compreende a Concessão Onerosa na modalidade de Concorrência para ges-
tão da exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo eletrônico pago, 
denominado “Área Tarifada” ou “Zona Azul”, monitoramento social e administração de Solução de 
Estacionamento Digital no Município de ITAPETININGA, SP, contemplando todos os recursos ma-
teriais, de tecnologia e serviços necessários ao seu correto funcionamento, com repasse de percen-
tual de receitas ao Município por período de 10 (Dez) anos, de acordo com as especificações técni-
cas constantes nos anexos deste edital. Requisitado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
E CIDADANIA. TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR OUTORGA REGIME DE EXECUÇÃO: CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DATA:08/02/2019 HORÁRIO: 10:00 horas LOCAL: Praça dos Três Poderes, 
nº 1000, Jd. Marabá – ITAPETININGA - SP (Comissão de Licitação). A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura de ITAPETININGA, instituída pela Portaria N° 112/2018, da Exma. Sra. 
Prefeita do Município de ITAPETININGA, torna público, para conhecimento dos interessados que, 
na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, Processo 
Administrativo Nº 1388/2018, objetivando a prestação dos serviços discriminados no Memorial 
Descritivo ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA deste edital. As propostas deverão obedecer às espe-
cificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes 
contendo a HABILITAÇÃO (ENVELOPE “A”) e PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE “B”), serão rece-
bidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento da Concorrência, após 
o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº303/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA VISANDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS 
RELATIVOS A MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS CONSTANTES DO 
PROCESSO. SESSÃO DE ABERTURA DIA 18.01.2019 ÁS 09:00 HORAS. LOCAL: SALA CPL – I.
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