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Com foco na orientação de pessoas com deficiência, 
Lorena ganha Polo de Empregabilidade Inclusiva
Unidade, que inicia atividade na próxima semana junto ao PAT, passa a fazer análise de perfil e ligação com empresas

O PEI (Polo de Empregabili-
dade Inclusiva) foi anunciado 
na última terça-feira (28), em 
Lorena. Vinculado ao progra-
ma Meu Emprego Inclusivo, 
das secretarias de Estado dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência e Desenvolvimento 
Econômico, a unidade inicia o 
atendimento na quinta-feira 
(7). 

Além de ligar vagas de em-
prego a candidatos, o polo terá 
como função a orientação às 
pessoas com deficiência e um 
acompanhamento, disponibi-
lizando, por exemplo, cursos 
de qualificação profissional 
ao público. 

A metodologia do PEI é de-
nominada Emprego Apoiado, 
onde profissionais acompa-
nham a pessoa atendida por 
até um ano. O processo se ini-
cia com a busca ativa e passa 
por etapas como as avaliações 
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de perfil funcional, interesse 
pessoal e escala de apoio. 
Dessa forma, é feito um mape-
amento para apoiar e incluir 
o candidato no mercado de 
trabalho. O intuito, de acordo 
com a organização, é garantir 
o acesso, a permanência e o de-
senvolvimento do profissional. 

“O desafio é mostrar para 
as próprias pessoas com defi-
ciência que elas têm vocação 
e têm potencial de emprego” 
afirmou a secretária de Estado 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Aracélia Costa. 

Atualmente, segundo o Go-
verno do Estado, o município 
tem pelo menos 7,5 mil pes-
soas com deficiência, sendo 
aproximadamente três mil em 
idade produtiva. No panorama 
da empregabilidade, de forma 
geral, Lorena apresenta dados 
positivos em 2022, acima da 
média do estado, com um saldo 
de 562 vagas de janeiro até o 
último fechamento, segundo o 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados). 

Em maio, foram 601 admis-
sões e 468 desligamentos.

Uma das barreiras para 
que pessoas com deficiência 
ocupem uma parcela maior 
dessas admissões no município 
é a acessibilidade, segundo a 
presidente do CMDPD (Conse-
lho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência). “Nós 
vamos precisar nos preocupar 
mais com acessibilidade para 
que essa pessoa tenha esse 
acesso da sua casa até o em-
prego... (essa é) preocupação 
com as empresas que estão 
disponibilizando essas vagas 
para que se preparem também, 

garantindo o direito de ir e 
vir dessas pessoas” destacou 
o presidente do CMDPD, Sol 
Bert. 

O vice-prefeito de Lorena, 
Humberto Ballerini, represen-
tando o Município no evento, 
afirmou que é a concretização 
de um trabalho de meses: “Nós 

vamos ter a pessoa especia-
lizada no PAT para atender, 
encaminhar e orientar essas 
pessoas da melhor maneira 
possível para que possam ter 
seu emprego” frisou.

O PEI funcionará no Merca-
do Municipal de Lorena, junto 
ao PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador). Para manter 
o polo, o Estado desembolsará 
R$ 350 mil por ano. A empresa 
contratada para a gestão, por 
meio de uma licitação, foi a ITS 
Brasil. A secretária Aracélia 
Costa, no entanto, destacou a 
necessidade de apoio da Prefei-
tura e da secretaria municipal 
de Desenvolvimento Econômi-
co para o funcionamento da 
unidade.

A partir de 7 de julho haverá 
um guichê para o primeiro 
atendimento, com o levanta-
mento de perfil, e depois, os 
encaminhamentos para as 
vagas. O telefone para contato 
do PEI de Lorena é (13) 99141-
3861, e o e-mail, peionline.
lorena@itsbrasil.org.br.

Representantes da administração pública durante o encontro que oficializou o Polo de Empregabilidade Inclusivo
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Com apoio estadual, Cruzeiro avança na 
na segunda fase da construção da ETE
Saae assina ordem de serviço com investimento superior a R$ 9 milhões para 90% de tratamento

Dando continuidade ao 
plano de viabilizar o tra-
tamento de 90% do esgoto 
produzido em Cruzeiro, o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) assinou, na 
última quarta-feira (29), a 
ordem de serviço para cons-
trução da segunda parte da 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) Central. A nova 
fase da obra contará com 
um investimento de pouco 
mais de R$ 9 milhões.

Além do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), a 
cerimônia de anúncio da 
próxima fase de construção 
do complexo contou com as 
presenças de outras autori-
dades municipais no cantei-
ro de obras da ETE, que fica 
na região central, próximo 
ao antigo Café Solúvel, às 
margens do Rio Paraíba. 
Na ocasião, o diretor-ge-
ral do Saae, José Kleber 
Lima, explicou que a nova 
etapa do serviço será cus-
teada por um investimento 
de R$9,05 milhões, sendo 
R$8,6 milhões provenientes 
do Fehidro (Fundo Estadual 
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de Recursos Hídricos) e 
R$50 mil de contrapartida 
da autarquia.  

Enquanto o início da exe-
cução da nova fase da obra 
é previsto para até o fim de 
julho, a conclusão da pri-
meira parte da ETE deverá 
ocorrer até março de 2023. 
Iniciada em junho do ano 

passado, a etapa inicial de 
construção, que está em 
40% de execução, recebeu 
um investimento de R$ 12 
milhões do próprio Saae. 

Com uma área de 15 mil 
m², o complexo é aposta da 
Prefeitura e da autarquia 
para resolver a carência 
do sistema de saneamento 

básico da cidade. Atual-
mente, o município conta 
apenas com quatro ETE’s de 
pequeno porte, capazes de 
tratar somente 3% do esgoto 
produzido. Assim 97% dos 
resíduos acabam despejados 
no córrego Barrinha, um dos 
afluentes do Rio Paraíba.

Após a cerimônia de assi-

natura da ordem de serviço 
para a construção da segun-
da parte da ETE Central, o 
prefeito utilizou o Facebook 
para destacar a importância 
da ação. “É cada vez mais 
evidente que nossa cidade 
está avançando em todas 
as áreas. Hoje (quarta-feira), 
mais um dia que entra para 

história de Cruzeiro, prin-
cipalmente para gerações 
futuras, que poderão morar 
em um município que trata 
o esgoto, além de nos colo-
car com condições de bus-
car novas indústrias para 
cidade, pois isso é requisito 
básico para que possamos 
ser cada vez mais atrativos 
para novos investimentos”. 

Além de revelar que a ex-
pectativa é que a conclusão 
da ETE Central, que terá 
capacidade de tratar 12 mil 
litros de esgoto por minuto, 
ocorra até o fim do primeiro 
semestre de 2024, o diretor-
-geral do Saae afirmou que 
ela será um marco histórico. 
“Estamos mudando todo 
o conceito de saneamento 
básico da história de Cru-
zeiro. Agradeço ao prefeito 
que foi nosso parceiro nessa 
luta. Tenho certeza que esse 
sonho só foi possível pela 
parceria do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), do 
secretário de Governo do Es-
tado, Marcos Penido, e tam-
bém pelo esforço da minha 
brilhante equipe do Saae. 
Cruzeiro vai ter tratamento 
de esgoto, vai ter mais saúde 
e muito mais cuidado com o 
meio ambiente”.

Foto: Reprodução PMC

O diretor do Saae Kleber Silveira assinou junto com o prefeito Thales Gabriel ordem de serviço para inicío das obras da seguna fase da ETE
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Festa do Peão arrecada mais de uma tonelada de 
alimentos para carentes de Cachoeira Paulista
Prefeitura inicia montagem dos kits de mantimentos; ação beneficia também entidades assistenciais

Arrecadada pela Prefeitura 
durante a 4ª Festa do Peão 
Boiadeiro de Cachoeira Pau-
lista, cerca de 1,5 tonelada 
de alimentos será doada em 
breve às instituições assis-
tenciais e famílias carentes 
da cidade. A iniciativa tem 
como objetivo contribuir 
com os moradores que en-
frentam dificuldades em re-
alizar suas refeições devido 
a alta nacional dos preços 
dos produtos.

Realizada entre os últimos 
dias 23 e 26 na quadra co-
berta do bairro Vila Carmen, 
a 4ª Festa do Peão Boiadeiro 
atraiu uma média diária de 
9 mil espectadores. Além de 
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rodeio, parque de diversões 
e barracas de comidas típi-
cas, o evento contou com as 
apresentações dos cantores 
sertanejos Luan Pereira, 
Ana Castela e das duplas 
Carreiro e Capataz, e Antony 
e Gabriel. 

Adotando a ideia do ve-
reador Rodolpho Borges, 
o Rodolpho Veterinário 
(REDE), a Prefeitura, nas 
propagandas impressas e 
virtuais da festa, solicitou 
que os frequentadores, que 
possuíssem condições finan-
ceiras, doassem um quilo de 
alimento não-perecível como 
ingresso solidário. A medida 
surtiu efeito, já que cerca 
de uma tonelada e meia de 
mantimentos foi arrecadada 
ao longo dos quatro dias do 
evento. 

Em nota oficial divulgada 
na última terça-feira (28), 
a atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito An-

tônio Carlos Mineiro (MDB), 
revelou que os alimentos 
já estão na sede do Fundo 
Social de Solidariedade. A 

primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade, Magali Simas, explicou 
quais serão os próximos 

passos da ação. "Com esta 
doação montaremos kits 
emergenciais que serão 
destinados às entidades 
carentes e às famílias em 
situação emergencial de vul-
nerabilidade social. A equipe 
do Fundo Social só tem a 
agradecer a essa grande ar-
recadação, nesta ação suge-
rida pelo vereador Rodolpho 
e conjunta do Governo com 
a população cachoeirense e 
visitantes solidários, que aju-
darão muito neste período 
que muitas famílias passam 
por dificuldades”. 

Sem revelar a data prevista 
de inicio da distribuição dos 
kits, a Prefeitura explicou 
que iniciará, em breve, o 
processo de cadastramento 
das famílias que serão con-
templadas com as doações.

Despensa do Fundo Social bateu novo recorde em arrecadação de alimentos e doação de cobertores
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Estado libera R$ 3 milhões para Santa Casa de Lorena
Recurso articulado pelo prefeito Sylvio Ballerini tenta reequilibrar finanças em meio à alta demanda de atendimento

Atendendo à uma reivindica-
ção da Prefeitura de Lorena, o 
Governo do Estado confirmou 
na última quarta-feira (29) a 
liberação de R$ 3 milhões ao 
Município para o fortalecimen-
to do setor da Saúde. Segundo 
o Executivo, o montante será 
destinado à Santa Casa, que 
enfrenta dificuldades financei-
ras diante da alta demanda de 
atendimentos de pacientes de 
outras cidades da região.  

Durante cerimônia realiza-
da no Memorial da América 
Latina, que fica na zona oeste 
de São Paulo, o governador Ro-
drigo Garcia (PSDB) anunciou 
a liberação de R$ 24,3 milhões 
para melhorias na área da 
Saúde de 11 cidades, sendo 

Da Redação 
Aparecida 

Lorena a única contemplada 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte). Escolhido 
no evento para representar 

os municípios beneficiados, 
o prefeito de Lorena, Sylvio 
Ballerini (PSDB), subiu ao palco 
para a celebração do convênio 
ao lado de Garcia e do secre-
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Prefeito Sylvinho, representando cidades da região, em solenidade do Governo do Estado, 
recebe das mãos de Rodrigo Garcia ofício que libera recursos na área da saúde e convênios

tário estadual de Saúde, Jean 
Gorinchteyn. 

De acordo com a atual ges-
tão municipal, em breve o 
recurso conquistado será enca-
minhado integralmente à San-

ta Casa para o fortalecimento 
de seus serviços prestados 
aos usuários do SUS (Sistema 
Único de Saúde). O destino da 
verba já havia sido sinalizado 
por Ballerini no último dia 10, 
durante entrevista ao progra-
ma Atos no Rádio. Na ocasião, 
o prefeito revelou que havia 
recentemente solicitado a Go-
rinchteyn, durante um evento 
em São José dos Campos, um 
maior apoio financeiro à Santa 
Casa de Lorena, e que na opor-
tunidade o secretário estadual 
afirmou que encaminharia 
R$3 milhões ao Município. 

Em nota oficial, a Santa Casa 
de Lorena informou que o re-
curso será aplicado no aprimo-
ramento dos serviços de saúde 
e humanização do hospital. A 
entidade ressaltou que a unida-
de é referência de atendimento 
para diversos municípios do 
Vale Histórico e “por isso, a 

verba é imprescindível para 
manter o nível de qualidade 
e aumentar a quantidade de 
pessoas atendidas, elevando 
cada vez mais a excelência nos 
serviços prestados à população 
(trecho da nota)”. 

Em matéria publicada pelo 
Jornal Atos, no último dia 
17, o superintendente da 
Santa Casa de Lorena, Dario 
Costa, afirmou que em busca 
de equilibrar as contas do 
hospital tem cobrado da DRS 
(Diretoria Regional de Saúde) 
e do Estado um aumento de 
repasses, o que amenizaria o 
impacto financeiro gerado pela 
alta demanda de atendimentos 
de pacientes de outras cidades 
da região.  Na oportunidade, 
o superintendente revelou 
ainda que a Santa Casa possuía 
pendências com sua equipe 
médica e fornecedores de 
insumos hospitalares.
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SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - PROCESSO 298/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de fornecimento de Licenças de software 
"ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLE-
USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION", para plataforma Microsoft Windows 7 (ou superior), 
por um período de 12 (doze) meses, que do dia 06 de julho de 2022 a 25 de julho de 
2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), 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 25 de julho de 2022 às 08:05h (Horário 
de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do 
mesmo dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br. PREFEITURA DE LORENA

Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022 PROC. Nº 297/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para CONSTRUÇÃO DA CASA DA 
JUVENTUDE DE LORENA/SP, a realizar-se às 09h30min do dia 01 de Agosto de 2022, 
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 – PE Nº 14/2022 - PROC. Nº 242/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para a aquisição de materiais hospitalares para atender aos 
mandados judiciais, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os 
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: COMERCIAL 3 ALBE LTDA - CNPJ: 74.400.052/0001-91 -VENCEDORA 
DOS ITENS:03,08-VALOR TOTAL: R$ 73.036,80(setenta e três mil, trinta e seis reais e 
oitenta centavos) -.DATA DE ASSINATURA: 05/07/22
CONTRATADA: AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPTALARES EIRELI – CNPJ: 
37.834.064/0001-06 – VENCEDORA DO ITEM: 04 – VALOR TOTAL: R$ 17.640,00 
(dezessete mil seiscentos e quarenta reais) - DATA DE ASSINATURA: 05/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 17/2022 - PROC. Nº 259/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para a aquisição de fórmulas alimentares destinadas a 
pacientes com necessidades nutricionais especiais, pelo período de 12 (doze) meses, que 
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
CONTRATADA: ALV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 
CNPJ: 37.140.339/0001-01 -VENCEDORA DOS LOTES:01,02,03,04,05-VALOR TOTAL: 
R$ 167.397,60(cento sessenta e sete mil, trezentos noventa e sete reais e sessenta 
centavos) -.DATA DE ASSINATURA: 05/07/22
CONTRATADA: MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES 
LTDA ME – CNPJ: 40.613.881/0001-30 – VENCEDORA DOS LOTES:06,07,08,09,12,13 
– VALOR TOTAL: R$ 194.130,00 (cento noventa e quatro mil cento e trinta reais) - DATA 
DE ASSINATURA: 05/07/22
CONTRATADA: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A – CNPJ: 05.92.018/0001-83 – 
VENCEDORA DO LOTE: 10 – VALOR TOTAL: R$ 181.399,50 (cento oitenta e um mil 
trezentos noventa e nove reais e cinquenta centavos) - DATA DE ASSINATURA: 05/07/22

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N°03- PROC LIC 281/2020 – 5292/2022GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de Termo 
Aditivo do processo acima referido, onde lê-se: “2744/20GPRO”, leia-se “529/22GPRO 
e onde lê-se: “vigência a partir de 24/06/2023”, leia-se “vigência a partir de 24/06/2022,”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 12/2022 - PROC. Nº209/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto consiste na
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados e
motos, incluindo serviços de guincho, borracharia, alinhamento, balanceamento, 
cambagem e tapeçaria, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza 
a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: RICAR LUBE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - CNPJ: 24.637.957/0001-01
Vencedora do lote 01,03,04 e 05 - Valor Total: R$ 452.208,00(quatrocentos e cinquenta e
dois mil, duzentos e oito reais)
Empresa: R M MATTOS ME - CNPJ: 12.850.549/0001-54 Vencedora do lote 02 - Valor
Total: R$ 50.580,00(cinquenta mil e quinhentos e oitenta reais)
Empresa: SILVIO AUGUSTO PINTO DOS SANTOS35539091884 
CNPJ: 13.087.181/0001-87 Vencedora do lote 06 - Valor Total: R$ 162.225,00(cento e 
sessenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2022

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2022.  
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MENSAL PARA 
EQUIPE TÉCNICA NOS PROGRAMAS FEDERAIS NA ÁREA EDUCACIONAL, 
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". 
 

Abertura: 30/06/2022 – Sessão Pública: 13/07/2022 – 10:30h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  

 

Cruzeiro, 29 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

Estado entrega recuperação de estrada 
que interliga Potim a Guaratinguetá

Depois de pouco mais 
de sete meses de obra, foi 
concluído no último fim de 
semana o recapeamento 
asfáltico da estrada vicinal 
Rafael Américo Ranieri, 
principal ponto de ligação 
entre Potim e Guaratin-
guetá. Além de facilitar o 
escoamento da produção 
agrícola, a recuperação da 
via beneficia os moradores 
e prestadores de serviços 
que atuam nas duas cidades.

Em um vídeo publicado 
na página oficial da Prefei-
tura de Potim no Facebook, 
a prefeita Erica Soler (PL) 
anunciou na última sexta-
-feira (17) a finalização da 
obra de modernização da 
estrada, que possui uma 
extensão de 2,2 quilôme-
tros.

Lucas Barbosa
RMVale 

   

Iniciada em 10 de novem-
bro do ano passado, a ação 
de melhoria foi viabilizada 
através de um programa 
estadual de recapeamento 
de vias rurais, denominado 
“Novas Vicinais”. Coordena-
do pelo DER (Departamen-
to de Estradas de Roda-
gem), o projeto contemplou 
Potim com um recurso de 
R$ 11,3 milhões. Além da 
Rafael Américo Ranieri, o 
montante foi aplicado na 
recuperação asfáltica de 
7,5 quilômetros da estra-
da vicinal Miguel Vieira 
dos Santos,  que l iga a 
região central da cidade 
à Penitenciária, que fica 
no bairro Correias. Essa 
segunda via segue com as 
obras de recapeamento em 
andamento.

Além de destacar a im-
portância da colaboração 
de deputados para que a 
cidade fosse contemplada 
com o recurso, a prefeita 

revelou em que fase está 
o serviço de melhorias na 
Miguel Vieira dos Santos. 
“Estamos muito felizes pelo 
término da obra na Rafael 
Américo, que resultou no 
recapeamento de mais de 
dois quilômetros dessa 
importantíssima estrada. 
Além do governador Rodri-

Perímetro registra tráfego intenso de veículos; investimento superior a R$ 11 milhões contempla
go Garcia (PSDB), agradeço 
ao apoio dado a Potim pelo 
deputado federal Marcio 
Alvino (PL), e pelo depu-
tado estadual André do 
Prado (PL). Em relação 
ao andamento da obra na 
estrada Miguel Vieira, ela 
já está chegando em sua 
metade”. 

O secretário de Obras 
e Serviços Municipais de 
Guaratinguetá, Paulo Bar-
ros, comemorou a conclu-
são do recapeamento na 
estrada que liga o municí-
pio a Potim. “Essa via é de 
grande importância para 
as duas cidades, já que 
ela registra diariamente 

um tráfego intenso de 
veículos. É muito utilizada 
pelos moradores de Guará 
das regiões dos bairros do 
Pedregulho, Parque São 
Francisco e Santa Luzia. 
Parabenizamos a prefeita 
de Potim por ter conquis-
tado essa importante me-
lhoria”.

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

GALERIA VERAS
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EDITAL Nº 064/2022  PROCESSO Nº 101/2022  DISPENSA DE VALOR Nº 054/2022   
  

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021  
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº  
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, 
objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:    
  

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:  

DIA 11/07/2022, ÀS 16:00 HORAS  

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO:  HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:  

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  

  
  
1.0– DO OBJETO:  
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO DE 24.000 BTUs E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs 
E 01 UMA CORTINA DE AR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.  

  
  

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações  
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Celebrando os 317 anos 
da emancipação político 
administrativa de Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
inicia na próxima terça-fei-
ra (5) a troca de alimentos 
por ingressos para os shows 
no Parque da Cidade.

A Festa de Aniversário da 
Cidade começa na próxima 
terça-feira (7), com Inimigos 
da HP, às 22h. Na sexta-fei-
ra (8), é a vez de Maurício & 
Mauri animar o público. No 
sábado, dia 9, o “Muleque 
de Vila”, Projota, apresen-
tará os sucessos ao público 
pindamonhangabense.

Encerrando as comemo-
rações, no domingo (10), 
Detonautas fecha a progra-
mação.

Segundo os responsáveis, 
os ingressos serão trocados 
por um quilo de alimento 
não perecíveis, com exceção 
a sal.

A troca acontecerá a sede 
do Fundo Social de Solida-
riedade, a partir das 8h. 
Cada pessoa poderá trocar 
por até dez alimentos pelos 
bilhetes. Caso a quantidade 
de ingressos disponíveis 
não seja trocada até a data 
do show, haverá troca na 
portaria do evento.

Toda a arrecadação será 
destinada à entidade com 
foco nas famílias em situ-
ação de vulnerabilidade 
social.

Da Redação
Pindamonhangaba

Alimentos 
valem ingressos 
para shows
no Parque 
da Cidade
Apresentações 
marcam 
celebração 
dos 317 anos 
de Pinda

Estado avança em implantação do 
Poupatempo e chega em Cachoeira
Prodesp apresenta projeto a Mineiro e visita local para sediar a unidade

Quase cinco meses após 
o Estado dar o aval para a 
implantação de um posto do 
Poupatempo em Cachoeira 
Paulista, a Prodesp (Compa-
nhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Pau-
lo) promoveu no início desta 
semana uma visita técnica ao 
município. A expectativa do 
órgão estadual é que a unidade 
entre em funcionamento até o 
fim deste ano. 

Em nota oficial, a atual ges-
tão municipal informou que 
o prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) recebeu em 
seu gabinete, na última se-
gunda-feira (27), o assessor 
e assistente administrativo 
da Prodesp, Tharso Augusto 
Santos, para uma reunião de 
apreciação do projeto téc-
nico da obra de instalação 
do Poupatempo. De acordo 
com a Prefeitura, durante o 
encontro, o representante do 
órgão estadual revelou que a 
previsão é de que o aparelho 

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

público seja inaugurado até o 
fim de dezembro. 

Após a reunião com o chefe 
do Executivo, Santos e sua 
equipe visitaram a Rodoviária 

Nova de Cachoeira, que fica no 
bairro Parque Primavera, local 
que abrigará o Poupatempo. 

Nas redes sociais, Mineiro 
comemorou o saldo do en-

contro e agradeceu o apoio de 
autoridades estaduais. “Finali-
zamos a visita técnica do pro-
jeto executivo para instalação 
e operação do Poupatempo, 
que poderá ter inúmeros ser-

Foto: Divulgação

Prefeito Antonio Mineiro detalha projeto em visita técnica que definiu espaço e localização da unidade na cidade

viços estaduais e municipais, 
melhorando a qualidade de 
vida da população. Além do 
meu grande amigo Tharso 
Santos, agradeço ao governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB), e 
ao diretor da Prodesp, Murilo 
Macedo, por esta importante 
conquista”. 

A escolha de Cachoeira para 
receber o Poupatempo foi 
anunciada por Garcia, então 
vice-governador, durante o 
cumprimento de agenda em 
diversas cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) em 
3 de fevereiro deste ano. En-
quanto a adequação do espaço 
na rodoviária de Cachoeira 
está à cargo da Prefeitura, o 
Estado investirá cerca de R$ 
160 mil aquisição de mobílias 
e equipamentos tecnológicos.

Entre os serviços que em 
breve serão oferecidos, estão 
previstos emissão da 2ª via 
da CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), renovação de 
carteira de identidade (RG), 
disponibilização de atestado de 
antecedentes criminais e emis-
são de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS).


